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1938 року, прізвища яких починаються на літери Е—М.
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Шановний читачу!

перед тобою друга частина книги третьої Харківського тому науково-докумен-
тальної серії «Реабілітовані історією», яка видається в кожному регіоні України за 
рішенням верховної Ради і Кабінету Міністрів України.

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

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

Історичні особливості, передусім столичний статус Харкова до 24 червня 1934 ро-
ку, знайшли своє відображення на сторінках Харківського тому. У Харкові було ре-
пресовано майже всю державну і творчу еліту Радянської України. Арешти в столиці 
і столичному регіоні характеризуються такими масштабами, що, попри передачу 
значної частини справ за межі області, в Харкові досі зберігається понад 40 тисяч 
кримінальних справ, у тому числі групових, обвинувачення за якими має політичне 
забарвлення.

Харківський том налічуватиме кілька окремих книг. Наявний матеріал викладено 
в таких хронологічних рамках: 1917 — червень 1934 р. (перша книга у двох частинах); 
друга половина 1934 — липень 1937 р.; серпень 1937 — 1938 р. (третя книга в чотирьох 
частинах); 1939 — червень 1941 р.; липень 1941 — 1945 р.; 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 дер-
жавних діячів, майстрів культури, науковців, борців за волю книги містять нариси 
про найбільш видатних репресованих громадян. Окремим розділом за абеткою по-
даються 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; 
партійність; 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 у 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 відомос-
тей у деяких довідках є лакуни. Разом з тим, щоб уникнути повторів, свідомо опущені 

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

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 обумовле-
ний наявністю в архівах області за зазначений період кримінальних справ більш як на 
15 тисяч осіб, біографічні довідки яких неможливо вмістити в одній книзі. загальний 
мартиролог поділено на частини. Наразі читачеві пропонуються довідки уроженців 
і жителів Харківщини в алфавітному порядку від літери «Е» по літеру «М». 

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 централізо-
ваний характер. за політичним рішенням вищого керівництва вКп(б) НКвС СРСР 
видавав накази про проведення «операцій» в масштабах СРСР, визначав республікан-
ським НКвС квоти («ліміти») на засудження до страти або таборів. «Ліміти» неодно-
разово збільшувалися на прохання місцевих чекістів, і оновлений апарат обласного 
управління НКвС відразу зосередився на реалізації таких «операцій» в одному з най-
більших промислових регіонів України. виразною була соціально-політична спрямо-
ваність репресій на ті категорії чесних громадян, які розглядалися перешкодою для 
реалізації політики «мобілізаційного соціалізму». Масштабні каральні акції проти ан-
тирадянських елементів, розпочаті влітку 1937 року, за задумом режисерів «великого 
терору», ні в якому разі не мали оминути також близьке оточення «класових ворогів», 
тобто їх дружин та дітей.

Для полегшення орієнтування читача в географічних назвах книга забезпечена 
довідкою про адміністративно-територіальний поділ Харківщини у 1937—1938 роках. 
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.



Тим, кому «пощастило» не загинути, потрапивши в жорна сталінських репресій, 
було неймовірно важко вижити в нелюдських умовах тюрем і таборів. Але як не тяжко 
було за колючим дротом чоловікам, у десятки, у сотні разів важче було там жінкам. 
А їх потрапило в неволю тисячі.

близько дев’яти відсотків від усіх біографічних довідок цієї книги — саме про жінок.
прості селянки і робітниці, партійні діячки, вчительки, співробітники державних 

установ… Дехто і справді мав якийсь «гріх» перед радянською владою, але переважна 
більшість завинила тільки одним: вони були дружинами, матерями, доньками або 
сестрами репресованих.

«Милосердні та гуманні» каральні органи рідко вдавалися до розстрілів жінок. 
Частіше за все їх просто саджали за грати або висилали. завдяки цьому сьогодні ми 
маємо змогу з мемуарів дізнатися про шокуючи подробиці табірного життя. Серед 
таких книг — «Крутий маршрут» євгенії Гінзбург, «Мої спогади» Катерини Олицької, 
мемуари Надії Суровцевої та багатьох інших. 

жінка незвичайної долі, Надія Суровцева, писала: «…і ніхто ніколи не дізнається, 
як тебе відволочуть без труни, голу в морг, накривши брезентом, і вивезуть з десятком 
інших під сопку. Ой, та як же це можливо? А між тим ще й як можливо! І це «можли-
во» ми спостерігаємо власними очима кожним сірим безрадісним ранком» 1.

У 1934 році в радянському законодавстві з’являється термін «член сім’ї зрадника 
[батьківщині]» (ðîñ. — «ЧСИР»). за постановою ЦвК СРСР від 8 червня каралися 
сім’ї військовослужбовців, які перейшли за кордон. залежно від того, чи були вони 
(на думку слідчих) в курсі планів перебіжчика чи ні, членів сімей карали табором від 
5 до 10 років або засланням до Сибіру на 5 років 2.

Спеціальна операція проти дружин і дітей «правотроцькістських шпигунів і ди-
версантів», проведена НКвС в 1937—1938 роках,— лише епізод каральних заходів, які 
радянська влада застосовувала до рідних тих, кого відносила до своїх ворогів. У цій 
операції, проте, була своя специфіка.

23 травня 1937 року політбюро прийняло постанову, за якою з Москви, Ленін-
града і Києва виселялися всі, хто був на цей момент виключений із вКп(б) за при-
належність до різних внутріпартійних опозиційних груп і за «протягування ворожих 
поглядів у викладанні та у пресі».

Чи висилаються разом з ними їхні родини, в постанові не сказано. Але сім’ям, 
у яких хтось був не просто виключений з партії, а вже заарештований і засуджений, 
присвячено окремий пункт: «Усі сім’ї троцькістів, зинов’ївців, правих, децистів 
і учасників інших антирадянських терористичних і шпигунських організацій, розстрі-
ляних і засуджених до позбавлення волі на строки від 5 [років] і вище, — з Москви, 
Ленінграда і Києва виселити у непромислові райони Союзу з прикріпленням на про-
живання до певних пунктів» 3.

1 Доднесь тяготеет : Сборник. вып. 1. — М. : Советский писатель, 1989. — С. 254; Реабілітовані 
історією. Харківська область : Книга перша. — Ч. 2. — К. ; Х. : Оригінал, 2008. — С. 464.

2 Реабілітація репресованих : законодавство та судова практика / за редакцією в. Т. Маляренка. — 
К. : юрінком, 1997. — С. 37—39.

3 Âðîíñüêà Т. Сталінська гендерна політика у добу «великого терору» (1937—1938 рр.) / Т. вронська 
// з архівів вУЧК—ГпУ—НКвД—КГб. — 2009. —№ 1. — С. 139.
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Через три тижні, 15 червня 1937 року, на виконання цього рішення нарком єжов 
затвердив спеціальну інструкцію щодо висилки, яка здійснювалася не з трьох, як 
у постанові політбюро, а з шести міст (додалися Ростов, Таганрог і Сочі). виключені 
з вКп(б) підлягали висилці тепер уже разом із сім’ями; була позначена і хроноло-
гічна точка відліку для відбору тих, хто висилаються, тобто ті, кого виключили після 
1 грудня 1934 року.

Напевно, та ж дата застосувалася і до родин засуджених, хоча прямо в інструкції 
про це не сказано; щодо них у точності було повторене формулювання з постанови 
політбюро. Місцями висилки були названі республіки Середньої Азії, а також баш-
кирія, Красноярський край, північна, Кіровська, Оренбурзька, Омська і Челябінська 
області. виселення, за винятком кількох спеціально обумовлених випадків, затвер-
джувалося начальниками місцевих управлінь НКвС.

після затвердження кожній родині давалося п’ять днів на збори. До місця висилки 
сім’ї добиралися самостійно. На всю операцію, згідно інструкції, відводився місяць — 
з 25 червня по 25 липня 1937 року. Ще місяць повинна була зайняти висилка виклю-
чених з вКп(б).

Травень—червень 1937 року, особливо після суду у справі «військово-фашист-
ських змовників», був часом інтенсивного планування майбутніх масових репресив-
них кампаній.

У перші дні липня були прийняті рішення, що визначили долю багатьох сотень ти-
сяч майбутніх жертв. постанова політбюро від 2 липня 1937 року «про антирадянські 
елементи» дала старт наймасштабнішій репресивній операції епохи «великого терору». 

На підставі цього рішення до кінця липня буде підготовлений відомий оператив-
ний наказ НКвС № 00447 («куркульський наказ»), за яким з 5 серпня 1937 року до 
середини листопада 1938 року спеціально створені трійки НКвС-УНКвС повинні 
були розглянути справи на не менше ніж 800 тисяч чоловік, половину з них — до 
розстрілу 4.

У розвиток документального забезпечення терору відбулися зміни планів щодо 
долі, яка готувалася сім’ям «ворогів народу». 3 липня, одночасно з телеграмою, що 
вимагає «провести облік куркулів» з метою їх подальшого арешту, єжов направив 
своїм підлеглим два розпорядження. перше адресувалося тільки в ті регіони СРСР, 
звідки проводилася висилка за інструкцією від 15 червня. У ньому пропонувалося 
призупинити висилку сімей осіб, засуджених військовою колегією верховного Суду 
СРСР. була прямо вказана і причина припинення: «Ці сім’ї найближчим часом будуть 
ув’язнені в спеціальні табори».

Друге розпорядження було розіслано всім начальникам УНКвС:
«До десятого липня ц. р. надайте мені списки на всі сім’ї осіб, засуджених після 

першого грудня 1934 військовою колегією верховного Суду по першій, другій і третій 
категорії, а також списки на соціально-небезпечні сім’ї осіб, засуджених Спецколегі-
ями судів.

У списках вказати:
1) прізвище, ім’я та по батькові засудженого голови сім’ї, за якою категорією за-

суджений; 
2) прізвища, імена, по батькові членів сім’ї засудженого, а також їх вік, де, на якій 

посаді працюють або в якому навчальному закладі вчаться.
Складом сім’ї вважаються: дружина, чоловік, діти, а також ті, що перебувають на 

утриманні та спільно проживають: батько, мати, брати і сестри. Ці сім’ї найближчим 
часом будуть ув’язнені в спеціальні табори.

4 великий терор в Україні. «Куркульська операція» 1937—1938 рр. : У 2 частинах. Частина І / 
Упорядники С. Кокін, М. юнге. — К. : видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. — С. 72—82.
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після отримання від вас списків вказівки про порядок направлення цих сімей до 
таборів надам додатково. єжов» 5.

У той же день, 3 липня 1937 року, з Москви на ім’я начальника УНКвС по захід-
но-Сибірському краю С. Миронова і наркома внутрішніх справ Казахстану Л. заліна 
пішла ще одна шифротелеграма, що містила важливі деталі спланованої операції. 
Її підписано начальником ГУЛАГу М. берманом. Адже «найближчим часом будуть 
засуджені та ізолюватимуться в умовах особливого режиму сім’ї розстріляних троць-
кістів та правих, приблизною кількістю 6—7 тис. осіб, переважно жінки та невелика 
кількість літніх людей. з ними будуть також направлятися діти дошкільного віку», 
згаданим регіональним керівникам наказувалось організувати два спеціальних конц-
табори на 2—3 тис. осіб. Цілком очевидно проглядалася радикальна зміна концепції 
сталінського режиму: відтепер виселення вважалося надто м’яким заходом і для членів 
родин військовослужбовців, і для близького оточення цивільних осіб, визнаних вла-
дою «антирадянськими елементами».

політбюро в постанові від 5 липня 1937 року окреслило основні напрями операції 
проти дружин «зрадників батьківщини»:

«1. прийняти пропозицію Наркомвнусправ про ув’язнення в табори на 5—8 років 
усіх дружин засуджених зрадників батьківщини, членів правотроцькістської шпигун-
сько-диверсійної організації, відповідно до представленого списку.

2. запропонувати Наркомвнусправ організувати для цього спеціальні табори в На-
римському краї і Тургайському районі Казахстану.

3. встановити надалі порядок, за яким всі дружини викритих зрадників батьків-
щини, правотроцькістських шпигунів підлягають ув’язненню в табори не менше як 
на 5—8 років.

4. Усіх, що залишилися після засудження, дітей-сиріт до 15-річного віку взяти на 
державне забезпечення, що ж стосується дітей, старших 15-річного віку, про них ви-
рішувати питання індивідуально.

5. запропонувати Наркомвнусправ розмістити дітей в існуючій мережі дитячих 
будинків і закритих інтернатах наркомпросів республік.

Усі діти підлягають розміщенню в містах за межами Москви, Ленінграда, Києва, 
Тифліса, Мінська, приморських міст, прикордонних міст» 6.

Само по собі затвердження списку на засудження не було чимось екстраорди-
нарним, що виходить за рамки звичайної роботи політбюро. прикметне в постанові 
інше. Члени політбюро, по суті, не тільки погодилися в майбутньому не розглядати 
списки жінок, але і не залишили в питанні про дружин місця для будь-якої самоді-
яльності НКвС. Доля дружин була вирішена заздалегідь.

вони підлягали арешту і засудженню автоматично, що визначалося коротким 
словом «усі». Це слово і стало смисловим ядром майбутньої операції. У рішенні по-
літбюро побічно задавалися і інші параметри для цієї операції. Наприклад, вказівка на 
«зраду батьківщині» і «шпигунсько-диверсійну діяльність», та ще в поєднанні з епіте-
том «правотроцькістські» позначало виключну підсудність двом органам: військової 
колегії верховного Суду СРСР і військовим трибуналам.

Це, у свою чергу, окреслило і масштаби операції, не дуже великі як для 1937 року. 
У цілому рішенням від 5 липня політбюро не тільки санкціонувало намічену кількома 
днями раніше (швидше за все особисто Сталіним або спільно з єжовим) операцію 

5 Ðîгèíñêèй А. «Аресту подлежат жены…» / А. Рогинский, А. Даниэль // Узницы «АЛжИРа» : 
Список женщин-заключенных Акмолинского и других отделений Карлага / Ассоц. жертв незакон. 
репрессий г. Астаны и Акмол. обл., Междунар. о-во «Мемориал» ; сост. в. М. Гринев и др. — М. : 
звенья, 2003. — С. 9.

6 Там само. — С. 10, 11.
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по дружинам, але і стало її майже вичерпною нормативною базою — після цього 
складання наказу НКвС було справою суто технічною. Не випадково пізніше єжов 
у доповідях Сталіну і Молотову щоразу підкреслював, що операція проводиться «за 
рішенням ЦК».

після 5 липня в НКвД почалася посилена підготовка. були враховані всі члени 
сімей заарештованих і засуджених. Дані пересилалися в Москву, де їх обробляли спів-
робітники обліково-статистичного відділу центрального апарату НКвС. проводилося 
листування з Наркоматом освіти про підготовку місць у дитячих будинках, розширю-
валася мережа дитячих приймальників-розподільників НКвС. Тривали пошуки від-
повідних місць для влаштування жіночих таборів.

висилка по інструкції від 15 червня тривала, хоча щодо частини сімей вона, як 
уже говорилося, була припинена — в очікуванні сигналу до арешту дружин. І все ж 
висилка залишалася досить інтенсивною. 

15 серпня 1937 року був виданий наказ НКвС СРСР № 00486.
Рішення політбюро від 5 липня можна вважати документом, який ініціює опе-

рацію НКвС проти дружин «зрадників батьківщини», той наказ був безпосереднім 
документом, що докладно регламентував її. вкажемо лише на три найбільш важливих 
положення.

по-перше, згідно з цим наказом арешту підлягали дружини тих, хто після 1 серп-
ня 1936 року був засуджений до розстрілу, ув’язнення в тюрмі або таборі військовою 
колегією верховного Суду або військовими трибуналами за приналежність до «право-
троцькістських шпигунсько-диверсійних організацій».

по-друге, в подальшому пропонувалося «надалі всіх дружин викритих зрадників 
батьківщини, правотроцькістських шпигунів, заарештовувати одночасно з чоловіками».

по-третє, визначався механізм оформлення вироків — особлива нарада (ðîñ. — 
ОСО) НКвС СРСР і термін ув’язнення — «не менше 5—8 років».

Як бачимо, в наказі відбулися деякі зміни в порівнянні з директивою єжова від 
3 липня про облік членів сімей.

Частина цих змін прямо або побічно випливає з ініціюючого документа — рішен-
ня політбюро від 5 липня. Найсуттєвіше з них: слідом за рішенням політбюро наказ 
присвячений саме дружинам і дітям, а не членам сім’ї взагалі, як у більш ранніх до-
кументах НКвС.

Утім, не забуті й інші категорії родичів засуджених. Однак заходи, які повинні 
були приймати органи НКвС щодо цих категорій, куди більш індивідуалізовані. Так, 
колишні дружини засуджених підлягали арешту тільки в тому випадку, якщо вони 
брали участь у «контрреволюційній діяльності» засудженого, переховували його або 
принаймні знали про неї, але не донесли.

Діти старше 15 років також підлягали арешту лише тоді, коли їх визнавали «со-
ціально-небезпечними і здатними до скоєння антирадянських дій». У цьому випадку 
їх справи, як і справи заарештованих дружин, передавалися на розгляд ОСО. правда, 
засуджені діти на вибір могли бути відправлені в табір або виправно-трудову колонію, 
або «оселені в дитячі будинки особливого режиму». 

Нарком внутрішніх справ УРСР І. Леплевський 23 серпня 1937 року розіслав на-
чальникам обласних управлінь НКвС УРСР оперативний наказ № 00486 у супроводі 
циркулярного роз’яснення «про виселення дружин зрадників батьківщини, членів 
правотроцькістських шпигунсько-диверсійних організацій». Це було цілком обґрун-
товано, оскільки в першому зі згаданих документів такий вид репресій, як виселення, 
дійсно був недостатньо виписаний, на відміну від арештів жИР (ðîñ. — жен изменни-
ков родины) та дій стосовно дітей «ворогів народу». У шести пунктах циркуляра І. Ле-
плевський роз’яснював виконавцям на місцях, з чого треба починати і як розгортати 
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роботу, покладену на 3-й, 4-й і 5-й відділи обласних управлінь НКвС. Кожен зі згада-
них відділів призначав двох працівників (оперативника й технічного), які перевіряли 
та оформляли справи на дружин «зрадників». Контролювати процедуру виселення 
мало Київське обласне управління НКвС УРСР, якому регіональні відділи УДб пе-
редавали оформлені справи «для включення в операцію і направлення на особ ливу 
нараду». У четвертому пункті циркуляра йшлося про арешти дружин. Начальникам 
обласних управлінь наказувалося здійснювати щоденну перевірку виконання опера-
тивними відділами всіх заходів, у тому числі й арештів жінок, складання списків ді-
тей, направлення останніх до дитячих будинків тощо. Кожні три дні виконавці мали 
доповідати особисто І. Леплевському, а начальники обласних управлінь суворо конт-
ролювати, щоб дружини арештовувалися одночасно з чоловіками 7.

Над справами «дружин зрадників» у 3-му відділі ХОУ НКвС працювали в. Я. Іоси-
левич, в. Д. Грищенко, [С. А.] Шехтер, Крашенбаум, Д. І. Торнуев, М. О. бродська; 
у 4-му відділі — Мейєр, Я. ю. Ротштейн, С. М. Співак (за пізнішим власним свід-
ченням, займався оформленням справ), Г. С. Ідашкін, М. О. Гохберг, є. М. Нечаєва, 
ю. С. Очаківський; у 5-му — Я. п. Середа.

Текст наказу свідчить і про інші зміни в плані проведення операції, що відбулися 
з початку липня. заміна дати з 1 серпня 1936 року на 1 грудня 1934 року, починаючи 
з якої відбувався в минулому арешт чоловіка, збільшила обсяг і категорії в’язнів. Оби-
дві дати є знаковими. Але перша з них конкретно відсилає начальників УНКвС (а са-
ме їм було адресовано наказ № 00486) до вбивства Кірова і до терору, що розпочався 
після цього вбивства. Як відомо, Сталін був незадоволений і темпами, і масштабами, 
і «м’якістю» репресій кінця 1934 року — першої половини 1936 року.

Друга ж дата негайно викликала у виконавців наказу асоціацію з процесом 
зінов’єва — Камєнєва, що відбувся в серпні 1936 року, де військова колегія верхов-
ного Суду винесла всім обвинуваченим, колишнім партійцям вищої ланки, розстріль-
ні вироки. за серпневим процесом відбулася зміна Ягоди на посаді наркома внутріш-
ніх справ єжовим, січневий (1937) процес над п’ятаковим та іншими (де знову-таки 
майже всі отримали вироки до розстрілу), лютнево-березневий пленум ЦК, де були 
відкрито сформульовані напрямки майбутніх чисток, арешти М. бухаріна і О. Рикова, 
розстріл М. Тухачевського, І. Уборевича та інших вищих військових у червні... Таким 
чином, у самій даті — серпень 1936 року — були задані і спрямованість, і характер 
операції.

відзначимо, нарешті, що, згідно з наказом, арешт вагітних жінок, важкохворих, 
жінок, що мають грудних дітей, а також «похилого віку» міг бути тимчасово відкла-
дений. Утім, в іншому місці наказу про їх подальшу долю сказано чітко: «засуджені 
дружини зрадників батьківщини, не піддані арешту в зв’язку з хворобою і наявності 
на руках хворих дітей, після одужання заарештовуються і направляються в табір. Дру-
жини зрадників батьківщини, які мають на руках немовлят, після винесення вироку 
негайно піддаються арешту і без завезення в тюрму направляються безпосередньо 
в табір. Так само поводитись і з засудженими жінками, що мають похилий вік». 

значна частина наказу присвячена долі дітей, які залишаються після арешту мате-
рі без нагляду. Діти від 1 до 3 років прямували в ясла і дитбудинки Наркомату охоро-
ни здоров’я, від 3 до 15 років — в дитячі будинки Наркомосу. при цьому спеціально 
обумовлювалося, що «якщо сиріт побажають взяти інші родичі (не репресовані) на 
своє повне утримання — цьому не перешкоджати».

Так, 3 листопада 1937 року був переданий під зобов’язання тітці 12-річний воло-
димир жубінський. Мати, Ірина Іванівна, була заарештована цим же днем, а батько, 

7 Âðîíñüêà Т. Сталінська гендерна політика у добу «великого терору» (1937—1938 рр.) / Т. вронська 
// з архівів вУЧК—ГпУ—НКвД—КГб. — 2009. — № 1. — С. 148.
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Генріх валентинович, артист Харківської державної естради, розстріляний 28 жовтня 
1937 року у Харкові за наказом № 00485 (так званий «польський наказ») 8.

жернову Домну Іванівну позбавили волі в таборі на 8 років. Її чоловік, прокіп 
Калинович, директор міськхарчоторгу, був розстріляний 2 жовтня 1937 року, а діти, 
14-річна Алла та 13-річний борис, 27 вересня віддані до дитбудинку Кирилівської 
сільради Ярославського району західної області 9. Дітей намагалися направляти у су-
сідні республіки, мінімум у сусідні області, зокрема із Харкова до Чернігова 10. Спогади 
очима 9-річної дитини про технологію арештів надіслані Ідою василівною бородай-
Стьопкіною до Харківської міської організації товариства «Меморіал» ім. в. Стуса: 
«…я свідчу про масові арешти НКвС — учителів, разом із директором і завучем серед-
ньої школи села Андріївка І балаклійського району Харківської області. …постражда-
ла у повному складі і моя сім’я. Мій батько — бородай василь Федорович, 1891 р. н., 
учитель української мови, син священика, що власне для НКвС вважалось великим 
злочином… 22.09.1937 р., вночі, до нашого дому з обшуком з’явились два НКвДисти. 
…після арешту батько утримувався один місяць у тюрмі м. Харкова на Холодній горі. 
Як потім виявилось, був розстріляний… в день арешту наших матерів [бородай-Сви-
ридової Ганни Олександрівни, вчительки німецької мови], мене та інших дітей прямо 
з уроків забрали «дяді з НКвД»… поки один НКвДист арештовував наших матерів, 
другий в цей же час через вчителя забирав із класу нас, їхніх дітей. Мої книги та зо-
шити так і лишились лежати на парті… Уночі на величезних відкритих вантажівках нас 
вивезли із балаклії… Їхали довго. На узбіччі ми бачили колони людей. було чути гав-
кіт собак, окрики, гнали чергову партію «ворогів народу». Наші машини раптом зупи-
нились, на владну команду конвойного з дороги [пролунало]: «Дети НКвД!» …Це на-
завжди залишилось у моїй пам’яті». Ось так маленькі громадяни радянської країни під 
час перевезення до Даріївського дитбудинку Чернігівської області опинились у влас-
ності НКвС. Також подібні випробування пережив нині покійний член авторського 
колективу Харківського тому серії «Реабілітовані» Людвіг Карлович войславський.

Наказ № 00486 детально розписує процедури арештів, контингенти, порядок кон-
фіскації майна, механізми направлення дітей до дитбудинку. Однак він разюче відріз-
няється від усіх інших оперативних наказів НКвС 1937—1938 років — у ньому немає 

8 ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 3112, арк. 15; оп. 4, спр. 4851, арк. 17.
9 Там само, оп. 2, спр. 1868, арк. 15; ГДА Сб України, Харків, спр. 016546.
10 Ïîäêóð Ðîìàí. «Дитячий ГУЛАГ» в контексті політики державного терору (1937—1939 рр.) // 

з архівів вУЧК—ГпУ—НКвД—КГб. — 2007 — № 1. — С. 189—204.

записка Олімпіади боговик (Рогози) на волю рідним про народження дочки в тюрмі. 9 лèïíÿ 1953 ðîêó, 
ì. Õàðê³â
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так званої мотивуючої частини. зазвичай оперативні накази починалися з формул про 
активізацію на території СРСР діяльності тієї чи іншої розвідки, або, наприклад, про 
виникнення якихось «повстансько-терористичних формувань», або про шкідництво 
в якійсь сфері господарства. І тільки після цього основний текст — кого і як зааре-
штовувати, засуджувати, як звітувати по операції і т. д. Але наказ № 00486 ніяких мо-
тивувань не містить. Текст його відкривається розпорядженням: «з отриманням цього 
наказу приступіть до репресування дружин зрадників батьківщини». І це повертає нас 
до питання про сенс, який був закладений організаторами терору в операцію проти 
дружин.

Слідчі справи ЧСИР, заарештованих за цим наказом, цілком стандартні із тра-
фаретним набором документів. від інших вони відрізняються підвищеною увагою до 
складу сім’ї (кілька довідок), дуже короткими допитами обвинуваченої і відсутністю 
показів будь-яких свідків або виписок з таких допитів.

Але вже в одному з перших документів справи — довідці на арешт, як правило, 
міститься стандартна формула: «До арешту чоловіка проживала разом з ним і була 
обізнана з його контрреволюційною діяльністю» (іноді «і сприяла його контрреволю-
ційної діяльності» або «у порядку виконання наказу № 00486»).

потім ці формули виникнуть під час першого (а найчастіше і єдиного) допиту. 
питання до всіх заарештованих жінок задавалися приблизно одні й ті ж.

жінки відповідали на ці питання скупо, називали одне або кілька імен, рік одру-
ження, але слідчий, як правило, особливо і не наполягав на розширенні списку.

багато хто при цьому гаряче захищали чоловіків. винними себе ніхто не визнавав. 
Але слідчі і не домагалися визнання. Мабуть, це був єдиний тип справ 1937—1938 ро-
ків, за якими вони не зобов’язані були його добиватися. «визнання» тут замінювалося 
довідками, де містилися відомості про те, що така-то була дружиною такого-то, за-
арештованого чи засудженого тоді-то по звинуваченню в тому-то і тому-то.

Незважаючи на це, в обвинувальному висновку зазвичай зазначено: «…проживала 
разом з чоловіком ... років, знала про контрреволюційну діяльність, що проводилася 
ним, але про це слідчим органам не заявила». І далі: «…обвинувачену в порядку наказу 
НКвС СРСР від 15.8.1937 року за № 00486 за погодженням з облпрокурором напра-
вити на розгляд особливої наради НКвД СРСР».

приховане звинувачення в «недонесенні» або «співучасті» проглядається і в пунк-
ті 5 наказу № 00486, де йдеться про звільнення дружин від відповідальності: «Арешту 
не підлягають дружини засуджених, які викрили своїх чоловіків і які повідомили про 
них органам влади відомості, що послужили підставою до розробки і арешту чолові-
ків». виходило, таким чином, що, якщо після арешту чоловіка дружина почне його 
«викривати» (при цьому неважливо, перебуваючи ще на волі або під арештом), її долю 
це змінити вже не може.

Це прекрасно розуміли слідчі НКвС, тому допити дружин носили настільки фор-
мальний характер. по суті, що б не заявляла заарештована дружина на слідстві, її доля 
була вирішена — 5 або 8 років за вироком «ОСО» з формулою «ЧСИР». Утім, якщо 
дружина сперечалася зі слідчим занадто гаряче або якщо з приводу неї додавалися чи-
їсь свідчення, слідчий міг перекваліфікувати її з «ЧСИР» в обвинувачення по якомусь 
пункту 54-ї статті.

Таким чином, ті слабкі сліди мотивації, які вдається виявити в документах у спра-
вах «ЧСИР», зводяться по суті до одного — «недонесення». звинувачення підле і є ма-
ячнею, якщо згадати, що їхні чоловіки, як би вони не ставилися в глибині душі до 
Сталіна і його диктатури, так само ні в чому не були винні.

Іноді, втім, не згадувалося ні про наказ, ні про прокурора і з’являлася форму-
ла про «участь у контрреволюційній діяльності чоловіка». Іноді зовсім відсутній 
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будь-який опис звинувачення дружини. Тут багато залежало від практики, прийнятої 
в кожному конкретному УНКвС, що провадив слідство.

Але одночасно це звинувачення в певному сенсі виправдане. Адже ці жінки, 
і справді, не донесли і не дали свідчень. про те, як проводили час у відпустці чи вихід-
ними днями, з ким спілкувалися сім’ями тощо. Те, що зазвичай вважається нормою, 
у тоталітарному суспільстві підлягало абсолютному контролю. Саме за це і відібрали 
у них дітей, а їх самих відправили в табори.

Ухвалою покарання цієї категорії репресованих Сталін займався особисто. 
У 1937—1938 роках, до того як справа направлялася до військової колегії, він разом 
зі своїм найближчим оточенням, зазвичай — з Молотовим, ворошиловим, Кагано-
вичем, ждановим, переглядав і візував списки майбутніх засуджених, надані НКвС. 
після цього військовій колегії залишалося тільки «відштампувати» своїм рішенням 
уже фактично винесений вирок чоловікам (більш ніж у 80 % випадків — розстріл). 
А з серпня 1937 року, з початку операції за наказом НКвД № 00486, за вироком вій-
ськової колегії чоловікові автоматично виносився і вирок особливої наради дружині.

Слід відзначити, що за ступенем визначення категорій операція проти дружин ви-
діляється навіть на тлі 1937—1938 років — епохи, коли репресії за категоріями досягли 
апогею. Майже ніколи в репресивних директивах ОГпУ—НКвС ми не зустрічали 
групу, настільки жорстко і конкретно позначену, як та, що описана в наказі № 00486. 
«Національні» накази того часу зовсім не зобов’язували органи НКвС заарештувати 
всіх поляків, латишів чи греків, накази проти «церковників» — усіх священнослужи-
телів, накази проти «колишніх людей» — усіх дворян і всіх офіцерів царської армії.

Тут завдання було сформульовано так, що в ньому не могло бути винятків. Од-
на категорія (дружини) була повністю описана через іншу (чоловіки). засудження 
дружини повністю зумовлене збігом двох чинників: звинувачення чоловіка в певному 
злочині і засудження його певним судовим органом. У цьому сенсі операція проти 
дружин «зрадників батьківщини» — граничне, концентроване вираження механіки 
і логіки радянського державного терору. Тут і намагання через «перековку» скласти 
нову спільноту бездумних виконавців, і попередження можливого опору, і намагання 
утаємничити масштаби «великого терору». Арешти дружин «зрадників батьківщини» 
почалися відразу ж після 15 серпня.

У першу чергу заарештували тих, чиї чоловіки вже були засуджені. Цю частину 
операції, згідно з наказом, слід було закінчити до 25 жовтня. Фактично ж місцеві 
наркомати і управління внутрішніх справ впоралися з нею навіть раніше наміченого 
терміну. попередня підготовка була здійснена ще в липні, коли на облік були взяті 
всі члени сімей засуджених.

У числі найперших були засуджені дружини, відправлені незадовго до цього на 
заслання. Щодо деяких навіть не проводилося формального слідства, арешт не пе-
редував вирішенню ОСО, а слідував за ним: виписка з рішення надходила з Москви 
в місцеве УНКвС, після чого жінку заарештовували і відправляли в табір.

паралельно почалися арешти тих дружин, чиї чоловіки хоча і були заарештовані 
до 15 серпня, але ще не отримали свої вироки.

І нарешті, приступили до арештів тих, чиї чоловіки були заарештовані вже після 
15 серпня. Наказ № 00486 у тій його частині, яка наказувала надалі арештовувати 
«дружин викритих зрадників батьківщини» одночасно з чоловіками, виконувався 
в точності порівняно рідко. зазвичай дружин арештовували пізніше — на кілька днів, 
тижнів або навіть місяців. Оскільки винести вирок дружині могли тільки після засу-
дження чоловіка, термін їх перебування в слідчих тюрмах залежав від декількох обста-
вин: тривалості слідства у справі чоловіка, від часу, коли чоловікам виносили вироки 
(а це, у свою чергу, визначалося часом приїзду в регіон виїзної сесії військової ко-
легії), від того, як швидко справа дружини потрапляла на особливу нараду в Москві.
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звідси і різні терміни, які проводили дружини у слідчих тюрмах, — від одного-
двох до восьми-десяти місяців.

Усе це відноситься, звичайно, не тільки до дружин, але і до визнаних «соціально-
небезпечними» дочок і синів. Іноді в число заарештованих ЧСИР потрапляли також се-
стри, брати і батьки засуджених. Такі, не передбачені наказом «вилучення», наскільки 
відомо, зазвичай проводилися з особистої санкції єжова. відомі випадки, коли в одному 
таборі (у тому числі і в АЛжИРі 11) містилися одночасно мати і дочка, і обидві як ЧСИР.

У жовтні 1937 року «контингенти» репресованих дружин різко розширилися. Спе-
ціальними розпорядженнями єжова наказ № 00486 був поширений на дружин тих, 
хто був заарештований по «польській лінії», потім на дружин румунських і німецьких 
«шпигунів» і на дружин заарештованих «харбінців» (колишніх працівників КвжД, що 
повернулися з Маньчжурії, яких звинувачували в шпигунстві на користь Японії). Опе-
рація проти цих нових категорій дружин протягом півтора місяців йшла по всій країні.

У в’язницях опинилися кілька тисяч дружин «націоналів». в Україні, де «націо-
нальні операції» були особливо масовими, встигли заарештувати близько 4,5 тисячі 
таких жінок і відібрати у них понад 4 тисячі дітей. 

Однак уже в листопаді операція була несподівано припинена. 22 листопада заступник 
єжова Фриновський розіслав по всіх НКвС—УНКвС вказівку про припинення арештів 
дружин репресованих «по національним операціям» та з вимогою повідомити про кіль-
кість ув’язнених у слідчих тюрмах, а також про число відібраних дітей для визначення їх 
подальшої долі. Напевне арешти жінок були зупинені через обмежені можливості роз-
міщення їх у в’язницях, і без того переповнених, брак місць у дитячих будинках і яслах.

Долі заарештованих в жовтні—листопаді дружин «націоналів» склалися по-різному. 
Одних встигли засудити ще до появи директиви від 22 листопада 1937 року, інших 
протримали в тюрмах до квітня 1938 року, коли з Москви прийшов дозвіл відправити 
їх справи на ОСО. Частину, судячи з непрямих даних, — «розселили», тобто вислали 
в адміністративному порядку, причому подекуди юридичною базою для висилки вико-
ристовували інструкцію від 15 червня 1937 року, яку вже практично не застосовували до 
цього часу (але і формально не скасували) Деяких жінок, заарештованих як ЧСИР, ма-
буть, «переоформили», а потім засудили за «національними операціями», що і чоловіків.

У жовтні—листопаді 1937 року ХОУ НКвС були заарештовані Степанида Гри-
горівна желіховська 12 (чоловік Гнат Антонович, вбитий під час допиту слідчим 13), 
Ольга Дмитрівна заблоцька, касир-рахівник державного іподрому 14 (чоловік богдан 
вацлавович, технік-конструктор, розстріляний 15), Марія вікторівна заторська, служ-
бовець заводу «Червоний жовтень» 16 (чоловік Гнат йосифович, робітник ХЕМзу, 
розстріляний 17), Ірина Михайлівна зачкевич, домогосподарка (чоловік Олександр 
Гнатович, палітурник, розстріляний 18).

після скасування розширення наказу № 00486 на «націоналів» операція тривала 
в попередньому форматі ще майже рік. 5 жовтня 1938 року єжов разом з новим своїм 
заступником берія звернулися до Сталіна з запискою:

11 АЛжИР — Акмолинське жіноче спецвідділення Карагандинського табору, один із трьох островів 
«Архіпелагу ГУЛАГ», куди влада звозила тих, хто отримав свої терміни ув’язнення як «члени сімей 
зрадників батьківщини». Два інших табори, куди відправляли в 1937—1938 роках «дружин зрадників», 
дислокувалися в Мордовії і Томську.

12 ДАХО, Р-6452, оп. 2, спр. 1971, 1972.
13 Там само, оп. 3, спр. 822, 823.
14 Там само, оп. 1, спр. 7463.
15 Там само, оп. 2, спр. 569.
16 Там само, оп. 2, спр. 1297.
17 Там само, оп. 2, спр. 2015.
18 Там само, оп. 2, спр. 1971, 1972.
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«за пропозицією НКвС СРСР 5 липня 1937 року ЦК вКп(б) прийняв рішення про 
репресування дружин викритих зрадників батьківщини, правотроцькістських шпигу-
нів. На підставі цього рішення НКвС СРСР видав наказ за № 00486 від 15 серпня 
1937 року. <...> У подальшому вважаємо за доцільне заарештовувати не всіх дружин 
засуджених зрадників батьківщини правотроцькістських шпигунів, а тільки тих з них:

а) які були в курсі або сприяли контрреволюційної роботі своїх чоловіків;
б) щодо яких органи НКвС мають у своєму розпорядженні дані про їх антира-

дянські настрої і висловлювання і які можуть бути розглянуті як політично сумнівні 
і соціально-небезпечні елементи. <...> просимо ваших вказівок» 19.

Документ цей досить типовий для осені 1938 року — часу нового повороту в ста-
лінської репресивної політики, коли вже явно намітився курс на згортання «масо-
вих операцій», розпочатих улітку 1937 року. згоду Сталіна на пропозиції керівників 
НКвС, звичайно ж, було отримано, і 17 жовтня видається наказ НКвС № 00689 
(підписаний знову-таки спільно єжовим і берія), який крім дослівного повторення 
пунктів «а» і «б» з їх записки Сталіну містив і додаткові деталі:

«3. питання про арешт і репресування дружин ворогів народу вирішується в кож-
ному окремому випадку начальником відповідного органу НКвС, виходячи з отри-
маного агентурного матеріалу, причетності їх до контрреволюційної роботи своїх 
чоловіків, тривалості спільного проживання та ін.

4. пункт 36 оперативного наказу № 00486 про обов’язковість арешту дружин во-
рогів народу одночасно з чоловіками — скасовується. питання це вирішується відпо-
відно до п. 3 цього наказу.

5. порядок арешту та подальшого направлення дружин ворогів народу, а також 
порядок розміщення їх дітей, встановлений наказом № 00486 від 15 серпня 1937 ро-
ку, — зберігається» 20.

Список «харківських дружин», вміщений до цієї книги, налічує понад 300 осіб. 
У попередній частині книги їх було близько 170.

Рішення ухвалювала особлива нарада НКвС СРСР у 224 випадках, термін по-
карання вісім років отримали 93 особи, п’ять років — 43. вислали до Казахстану 63 
особи, під гласний нагляд на різні терміни потрапило 25 осіб. Справи закриті зі звіль-
ненням з-під варти на 94 особи.

Одним днем, 13 серпня 1937 року, потрапили до рук НКвС відомий науковець Фе-
дір петрович замора (розстріляний 19 листопада 1937 року у Харкові) та його дружина 
Софія Сидорівна Левицька, заслана у травні 1938 року до Казахстану на п’ять років 21.

Дружину другого секретаря Харківського обкому Кп(б)У Михайла Миколайовича 
Налимова, розстріляного 2 жовтня 1937 року в Харкові, зінаїду Іванівну Іванову бу-
ло позбавлено волі на вісім років 22. Інша доля спіткала дружину члена ЦвК СРСР, 
керуючого тресту «Трубосталь» Якова павловича Іванченка, розстріляного 8 серпня 
1938 року у Свердловську. Лідію Іванівну 8 січня 1938 року було звільнено з-під варти 23. 

На вісім років позбавили волі у Сибтабі валентину Яківну, дружину голови Хар-
ківського обласного суду Гаврила Федоровича Ісакова, розстріляного за вироком 
верховного Суду СРСР від 3 жовтня 1937 року 24.

19 Ðîгèíñêèй А. «Аресту подлежат жены…» / А. Рогинский, А. Даниэль // Узницы «АЛжИРа» : 
Список женщин-заключенных Акмолинского и других отделений Карлага / Ассоц. жертв незакон. 
репрессий г. Астаны и Акмол. обл., Междунар. о-во «Мемориал» ; сост. в. М. Гринев и др. — М. : 
звенья, 2003. — С. 21.

20 Там само. — С. 22.
21 ДАХО Р-6452, оп. 4, спр. 2489, арк. 17; спр. 2503, арк. 19.
22 Там само, оп. 1, спр. 7472, арк. 15.
23 Там само, оп. 1, спр. 202, арк. 24.
24 Там само, оп. 4, спр. 4058, арк. 16.
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У Харкові 30 вересня 1937 року було заарештовано письменника володимира Дми-
тровича Коряка (розстріляний 22 грудня 1937 року у Києві), а через шість днів його 
дружину Софію Коряк. Її позбавили волі на п’ять років. До речі, у скарзі від 7 грудня 
1955 року з клопотанням про перегляд справи чоловіка Софія Лазарівна зазначає, що 
слідчий повідомляв їй про засудження чоловіка на п’ятнадцять років 25. першоджере-
лом, яке володіло інформацією про долі політичних репресованих, залишались органи 
держбезпеки. Тому КДб встановив особливий порядок відповідей на запити про долю 
осіб, засуджених «за контрреволюційну діяльність» до вищої міри покарання. за таєм-
ною директивою голови КДб СРСР за № 00108сс, підготовленою 24 серпня 1955 року, 
обласним управлінням приписувалося в усній формі сповіщати близьких про смерть 
засудженого у виправно-трудових таборах, де нібито він відбував отриманий термін.

при вирішенні майнових і правових питань загси за місцем попереднього прожи-
вання репресованого готували документ встановленого зразка. Свідоцтво про смерть 
засудженого крім особистих даних мало дві графи — «дата смерті» та «причина смер-
ті», які на свій розсуд заповнював працівник, тобто до вигаданої дати, яка частіше 
випадала на роки війни, він додавав медичний діагноз, узятий з довідника. Таємна 
інструкція діяла до кінця 1980-х років і мала приховати гігантські масштаби політич-
них вбивств, учинених у минулі десятиліття.

Трагічна доля спіткала родину Елліс. валентин Францович і його син болеслав 
були розстріляні 4 листопада 1937 року та 2 березня 1938 відповідно. його дружина, 
владислава Яківна, вислана до Казахстану на п’ять років 26.

У січні 1938 року була заарештована перекладач літературного видавництва Марія 
Федорівна Касяненко, дружина письменника євгена Касяненко. подружжя разом 
з 16-річною дочкою васантою проживало в добре відомому письменницькому будин-
ку «Слово». Свій останній номер «вістей вУЦвК» євген Іванович підписав 17 січня 
1931 року. Деякий час перебував на партійній роботі, потім працював інженером на 
Харківському авіазаводі (переведення на роботу «за фахом» тоді вважалося достатньо 
«м’якою» формою покарання працівників партійно-державного апарату, які в чомусь 
«завинили» перед владою), згодом — конструктором на Московському заводі ім. Авіа-
хіму. потім, на деякий час, знов повернення в журналістику — він редагував журнал 
«Sturm Schritt» («Швидким кроком»), що виходив німецькою мовою. Останній рік 
свого життя працював у Спілці письменників України. 11 серпня 1937 року євгена 
Івановича як, буцімто, одного з «керівників антирадянської націоналістичної органі-
зації, що прагнула повалити радянську владу», заарештували. Слідство тривало недов-
го, на закритому судовому засіданні він заявив, що став «жертвою ворожого наклепу», 
однак машина репресій, в яку він потрапив, працювала на повний хід і напередодні 
1938 року за вироком військової колегії верховного Суду СРСР його розстріляли. 
Марія Федорівна до липня 1939 року відбувала покарання в Акмолінському спецвід-
діленні Карагандинського табору, а з жовтня 1939 року — в Івдельтабі. Цікаво, що 
у свідченнях А. Д. Хмельницького, долучених до справи є. І. Касяненка, згадується 
як завербований до «української націоналістичної організації» працівник газети теа-
тру Російської драми Іван Іванович Шостенко. Отримав 10 років таборів за рішенням 
особливої трійки ХОУ НКвС 27. його дружина, Тетяна Олексіївна Ізмайлова, викла-
дачка музики і співів Харківської державної консерваторії, теж була заарештована. 
п’ять місяців перебувала під вартою у харківській тюрмі і була звільнена в березні 
1938 року, певне, через «незначний» термін покарання чоловіка 28.

25 Там само, оп. 1, спр. 7482, 7483.
26 Там само, оп. 4, спр. 1480, 1479, 1482.
27 Бàòèшåâ О. Ф. пастка для еліти / О. Ф. батишев, А. в. Селюк. — К. : Нора-Друк, 2004. — С. 214.
28 ДАХО, Р-6452, оп. 4, спр. 3674, арк. 4.
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Архівні слідчі справи дружин «зрадників батьківщини» дозволили нам зібрати ві-
домості про розстріляних у Харкові чоловіків у випадках, коли їх кримінальні справи 
потрапили до архівів КДб СРСР інших областей. Частіше це стосувалось колишніх 
військових, позбавлених звань і рангів, а потім безпідставно засуджених після не-
тривалих засідань виїзних сесій військовими колегіями верховного Суду СРСР. Ко-
лишній начальник штабу Харківського військового округу, комдив петро Соколов-
Соколовський провів у харківській в’язниці півроку, потерпаючи від тиску слідчих. 
за вироком вК вС СРСР від 9 грудня 1937 року його розстріляли. про це свідчить 
довідка статистичного відділу Харківського управління НКвС 29, яка зберігається 
у документах удови, Катерини павлівни, запротореної за ухвалою особливої наради 
до табору на вісім років. У якому архіві знаходиться справа самого кадрового військо-
вого — відповіді немає.

Хвиля репресій властиво прокотилась родинами співробітників каральних органів. 
У червні 1938 року начальник УНКвС по Далекосхідному краю Г. С. Люшков, від-
чуваючи свій арешт, перейшов державний кордон, тобто втік до Ханчжоу-Го. У кінці 
тридцятих років він працював начальником секретно-політичного відділу ДпУ УСРР. 
Родина державного службовця залишились проживати в Харкові. Ось вони і повинні 
були відповідати за злочин перебіжчика. 14 червня 1938 року на підставі розпоря-
дження наркома внутрішніх справ УРСР О. І. Успенського була проведена опера-
ція — арешт членів родини зрадника батьківщини. Арештовані були мати Люшкова, 
брат і дві сестри. До жовтня 1939 року провадилося слідство. Детально визначали, 
чи перебували родичі на утриманні брата і сина. помічник прокурора Харківського 
військового округу дійшов висновку, що лише мати Люшкова Рахіль підпадає під 
дію статті 541 пункт «в» КК УРСР, але через похилий вік застосовувати її недоцільно. 
проте рішенням особливої наради НКвС СРСР 5 жовтня 1939 року Ганну, єлизавету 
и Рахіль Люшкових вислали на п’ять років в один з районів Казахстану, а Семена 
Люшкова кинули до таборів на п’ять років. пережити табори судилося лише єлиза-
веті Семенівні 30.

Отже, у жовтні 1938 року було скасовано те, що було суттю наказу № 00486, — 
невідворотність арешту дружини слідом за арештом чоловіка. Сам же наказ, хоча 
і в урізаному і зміненому вигляді, зберігав силу протягом ще п’яти тижнів. Скасовано 
остаточно він був 26 листопада 1938 року. проте покарання рідних чи взяття їх у за-
ручники слугувало методом впливу на громадян, починаючи з часів захоплення влади 
більшовиками до післявоєнних часів.

Точна цифра жінок, відправлених в 1937—1938 роках у табори як «членів сім’ї 
зрадників батьківщини», до сьогодні невідома. Деяким орієнтиром можуть служити 
дані з уже згадуваної записки від 5 жовтня 1938 року. У ній керівництво НКвС по-
відомляло Сталіну, що всього на підставі наказу № 00486, «за неповними даними, 
репресовано понад 18 000 дружин заарештованих зрадників» 31.

Óêлàäåíî Ðåäàêц³йíî-âèäàâíèчîю гðóïîю  
Õàðê³âñüêîгî òîìó ñåð³¿ «Ðåàá³л³òîâàí³ ³ñòîð³ºю»

29 Там само, оп. 1, спр. 7828, арк. 17.
30 Зîлîòàðüîâ Â. А. Секретно-політичний відділ ДпУ УСРР : справи та люди / в. А. золотарьов ; 

упорядник О. А. ємельянов. — Х. : Фоліо. — С. 91, 97.
31 Ðîгèíñêèй А. «Аресту подлежат жены…» / А. Рогинский, А. Даниэль // Узницы «АЛжИРа» : 

Список женщин-заключенных Акмолинского и других отделений Карлага / Ассоц. жертв незакон. 
репрессий г. Астаны и Акмол. обл., Междунар. о-во «Мемориал» ; сост. в. М. Гринев и др. — М. : 
звенья, 2003. — С. 22.



біогРафіЧні довідки гРомадян, 
що зазнали політиЧних РепРесій 

з сеРпня 1937 до кінця 1938 рокó
Народ наш мов дитя сліпеє зроду,
Ніколи світа-сонця не видав,
за ворогів іде в огонь і в воду,
Катам своїх поводарів оддав…

Лåñÿ Óêðà¿íêà. Невільничі пісні

Онуки звитяжців, діти героїв —
Ми вірні наказам великих предтеч.
Нас не зламали в нерівнім двобої
Ні тюрми, ні диби, ні зрада, ні меч.

²âàí Бàгðÿíèй. Марш каторжан

Я знаю: загину високий,
в повітрі чистім і синім.
Мене над містом повісять:
зорі досвітній в око,
в холодне око дивитись.

Ìàйê Йîгàíñåí.  
Обірвані струни



Документи архівної кримінальної справи 
на Івана Кучугуру-Кучеренка. 
Фîòî ². ². Êóчóгóðà-Êóчåðåíêî, 1928 ð³ê
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ебен єлизавета феліксівна народилася 
1901 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Київ-
ської губ. полька, із службовців, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживала в Хар-
кові. Студентка Харківського педінституту, 
учителька польської школи № 24. заарешто-
вана 17 вересня 1937 р. за к.-р. націоналістич-
ну шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 4 січня 1938 р. 
у Києві. Реабілітована 26 лютого 1958 р.

ебеРгаРд микола іванович народився 
1880 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. Керуючий 
Сумською міжрайконторою «Сортнасіння-
овоч» Держсортфонду. заарештований 18 бе-
резня 1938 р. за шпигунство (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

ебеРгаРт готліб михайлович народив-
ся 1875 р. у с. Федорівка волинської губ. 
Німець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав на хут. березова Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
шлях». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 5 лютого 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (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. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 березня 1939 р. (статті 159, 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ебеРт петро генріхович народився 1914 р. 
у с. Тавежня Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у кол. ім. Р. Люксем-
бург Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Р. Люксембург. заарешто-
ваний 3 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 10 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

евальд йосиф михайлович народився 
1893 р. у с. Медейки паневезького пов. Ко-
венської губ. Литовець, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР та прокурора СРСР від 5 січня 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) позбавлений волі в концтаборі 
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. 
Термін покарання відбував у Кулойтабі. Ре-
абілітований 8 серпня 1989 р.

евальд магда іванівна народилася 1898 р. 
у Курляндській губ. Латвійка, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Старша табельниця ХЕТзу ім. Сталіна. 
заарештована 4 грудня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
4 листопада 1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
на права проживання в 15 населених пунктах  
на 5 років. Реабілітована 25 квітня 1989 р.

егле фріц янович народився 1891 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, член вКп(б) з 1909 р. 
проживав у Харкові. Майстер центрально-
го військово-залізничного парку № 2 НКО. 
заарештований 11 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської дивер-
сійної організації (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 вересня 1938 р. (ст. 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
16 серпня 1957 р.

егліт ян янович народився 1881 р. 
у [м. Рига] Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1920 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Майстер ХТГз. заарештований 4 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної диверсійної 
шпигунської організації (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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 27 серпня 1957 р.
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едель ефром фрідріхович народився 
1893 р. у с. Мар’янівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. піски 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. газети «правда». У 1934 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 грудня 
1937 р. за шпигунську 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 31 липня 1959 р.

едель леонард Рóдольфович народився 
1910 р. у с. Кошелівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Терни Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу «Со-
ціалістична перемога». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. за шпи-
гунську та розвідувальну роботу на користь іно-
земних держав (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 жовтня 1938 р. (статті 541 п. «а», 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Дворічанським Рв НКвС 13 березня 
1939 р. справу направлено прокурору на при-
пинення за ст. 197 ч. 2 КпК УРСР, звільнений 
з-під варти 15 березня 1939 р. Справу закрито 
військовим прокурором ХвО 9 жовтня 1939 р.

едельсон ілля семенович народився 
1894 р. у м. бихов биховського пов. Моги-
льовської губ. єврей, з міщан, освіта невідо-
ма, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
бюро № 556 заводу № 183. заарештований 
18 липня 1938 р. як член правотроцькіст-
ської організації (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 4 черв-
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. 
Справу закрито військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 28 грудня 1939 р. за недове-
деності звинувачення.

едельШтейн яків соломонович на-
родився 1899 р. у м. Катеринослав Катерино-
славської губ. єврей, соціальне походження 
невідоме, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач планового від-
ділу Харківського інституту метеорології. за-
арештований 4 квітня 1938 р. як член антирад. 
військової есерівської організації (статті 548, 
5411 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 18 жовтня 1957 р.

едіг володимир гóгович народився 
1912 р. у кол. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу «Нове життя». заарешто-
ваний 7 лютого 1938 р. як член к.-р. німець-
кої націоналістичної організації, за антирад. 
діяльність та шкідництво (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

едіг (едіх) вольдемар людвігович наро-
дився 1904 р. у Катеринославській губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. постишева. заарештова-
ний 21 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській 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.

едіх вольдемар людвігович, див. ЕД²Г 
(Еä³õ) Âîлüäåìàð Люäâ³гîâèч.

едіх карл фрідріхович народився 1888 р. 
у кол. Гутерт Таврійської 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.

едіх фрідріх-едóард фрідріхович наро-
дився 1887 р. у с. Гутторталь Таврійської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петров-
ського. заарештований 19 січня 1938 р. як 
член к.-р. організації та за к.-р. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 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.

езеРгайл авгóст авгóстович народився 
1893 р. у садибі плевна віндавського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, із селян, освіта 
вища, у 1917—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Комісар інтендантського 
факультету військово-господарської академії. 
заарештований 27 серпня 1937 р. за участь  
у к.-р. військово-троцькістській змові (статті 
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541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 26 грудня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на і позбавленням військового звання «полко-
вий комісар». Розстріляний 27 грудня 1937 р.  
у Києві. Реабілітований 1 серпня [1998] р.

ейбеРт юліóс генріхович народився 
1898 р. у с. Тавежня Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Тавежнянської споживкооперації. за-
арештований 14 лютого 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.

ейгенсон матвій олександрович на-
родився 1891 р. у міст. Глобине Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврей, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Технолог ХЕТзу. заарештований 25 липня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 13 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ейгеР марк львович народився 1899 р. 
у м. Могилів-подільський Могилів-поділь-
ського пов. подільської губ. єврей, з куста-
рів, освіта початкова, член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у Харкові. Начальник цеху заводу 
«замок». заарештований 2 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та за під-
ривну роботу на півд. залізниці (статті 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 29 лютого 1956 р.

ейзенбРаУн Роберт григорович наро-
дився у с. Іванівка євпаторійського пов. Тав-
рійської губ. Німець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Техніч-
ний керівник Чугуївського ліжкового заводу. 
Ухвалою трійки повноважного представни-
цтва ОДпУ Криму у 1929 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі в концтаборі на 3 роки. 
заарештований 28 лютого 1938 р. як агент 
німецької розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і 113-м військовим трибуналом 31 травня 
1939 р. (ст. 546 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 22 жовтня 1939 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 жовтня 1993 р.

еймУтіс станіслав францович народив-
ся 1899 р. у с. пельджуни Россієнського пов. 

Ковенської губ. Литовець, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1918 р. проживав у Хар-
кові. Директор поліграфічного технікуму. за-
арештований 14 липня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ейнгоРн сіма борисівна народилася 
1908 р. у м. відзи Новоолександрівського пов. 
Ковенської губ. єврейка, з кустарів, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1926 р. член 
секції КІМу в Литві. проживала в Харкові. 
бухгалтер фабрики ім. Тінякова. заарешто-
вана 1 червня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 26 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ейсмонт віктор мартинович народився 
1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта вища, член вКп(б) з 1918 р. 
проживав у Харкові. помічник начальника 
виробництва ХТГз. 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 Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

ейсмонт надія парамонівна наро-
дилася 1903 р. у с. залізниця Рівненського 
пов. волинської губ. полька, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Кли-
ментовичі Шепетівського р-ну Кам’янець-
подільської обл. Домогосподарка. У 1930 р. 
розкуркулена і разом з чоловіком вислана 
до Сибіру. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселена з прикордонної смуги. за-
арештована 17 жовтня 1937 р. за проживання 
на нелегальному стані в прикордонній зоні 
у с. Климентовичі та підготовку до нелегаль-
ного перетину кордону до польщі (ст. 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала у [Сибтабі]. Ре-
абілітована 21 квітня 1989 р.

ейхгоРн (ейхорн) арвід людвігович на-
родився 1914 р. у с. Горщик Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 12-ї річниці жовтня, на момент аре-
шту червоноармієць в/ч 6371. заарештований 
28 серпня 1938 р. як член к.-р. фашистської 
націоналістичної організації, за завданням 
якої збирав шпигунські відомості на користь 
німецької розвідки (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
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від 11 жовтня 1939 р. як соціально небезпеч-
ний елемент висланий до Казахстану на 3 ро-
ки. Реабілітований 30 березня 1989 р.

ейхоРн арвід людвігович, див. ЕЙÕ-
ГОÐН (Ейõîðí) Аðâ³ä Люäâ³гîâèч.

ейхоРн людвіг християнович народив-
ся 1876 р. у с. Горщик житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляків-
ка 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.

екендоРф (гекіндорф) еміль ферди-
нандович народився 1898 р. у кол. Нова Олек-
сандрівка житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Кам’янка Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
16 грудня 1937 р. за листування з співробітни-
ками німецького консульства, яким надавав 
наклепницькі відомості про СРСР, за що 
отримував винагороду від Гітлера (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р. 

екеРт гóстав адольфович, див. ЕÊÊЕÐТ 
(Еêåðò, Еêîðò) Гóñòàâ Аäîлüфîâèч.

еккель отто васильович народився 
1877 р. у кол. вікторфельд Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
15 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.

еккель отто оттович народився 1906 р. 
у с. пришиб Уфимського пов. Уфимської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петровсько-
го. заарештований 25 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської Німеччини та за антидержав-
ну 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

еккеРт (екерт, екорт) гóстав адольфо-
вич народився 1906 р. у с. Новоолександрівка 
житомирського пов. волинської губ. Німець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Луначарського. 
У 1931 р. розкуркулений. У [1935] р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 грудня 
1937 р. за к.-р. розвідувальну діяльність (стат-
ті 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. Роз-
стріляний 8 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 31 липня 1989 р.

екРайс-михайлик леоïольд германо-
вич народився 1899 р. у м. будапешт Королів-
ства Угорщина Австро-Угорської імперії. єв-
рей, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Керуючий будинками 
домоуправління № 1142. заарештований 9 бе-
резня 1938 р. як агент угорської розвідки (стат-
ті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

екслеР григорій ізраїльович народився 
1879 р. у с. Макариха Херсонської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Майстер лимарно-рукавич-
ного цеху майстерень спортивного товариства 
«Локомотив». заарештований 14 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної сіоністської 
шпигунської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

екШтейн володимир теодорович на-
родився 1915 р. у с. Нестеліївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нестеліївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. піонервожатий Нестеліївської НСШ. за-
арештований 21 лютого 1938 р. як член к.-р. 
фашистської організації та за к.-р. діяльність 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 жовтня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

екШтейн євген теодорович народився 
1910 р. у м. Самарканд Самаркандської обл. 
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Німець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Нестеліївка Лозівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Нове 
життя». заарештований 10 листопада 1937 р. 
як член к.-р. фашистської організації (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 6 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 серпня 1959 р.

екШтейн олександр олександрович на-
родився 1903 р. у с. водяне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Голова Нестеліївської сільради. заарештова-
ний 3 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську шкід-
ницьку роботу (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 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

екШтейн теодор теодорович народив-
ся 1907 р. у м. Самарканд Самаркандської 
обл. Німець, з робітників, письмен, позапарт. 
проживав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Нове жит-
тя». заарештований 11 лютого 1938 р. як член 
к.-р. шпигунської організації та за к.-р. діяль-
ність (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.

елксніс мартін андрійович народився 
1886 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1908—1915 рр. член РСДРп. проживав 
у Харкові. Робітник державної тютюнової фа-
брики № 2. 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 жовтня 1960 р.

елксніс ян андрійович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХТГз. заарешто-
ваний 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 16 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 20 серпня 1957 р.

еллін авгóст янович народився 1883 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1917—1922 рр. 
член РКп(б), у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу. за-
арештований 29 листопада 1937 р. за шпи-
гунську 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 ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 січня 1957 р.

еллін альфонс авгóстович народився 
1914 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1930—1936 рр. член вЛКСМ. прожи-
вав у Харкові. Студент ХАІ. заарештований 
21 лютого 1938 р. як член к.-р. націоналістич-
ної організації та за к.-р. роботу на користь 
Латвії (статті 5410, 5411 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 5 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 вересня 1959 р.

еллін ерік авгóстович народився 1916 р. 
і проживав у Харкові. Латвієць, з робітни-
ків, освіта незакінчена вища, позапарт., член 
вЛКСМ з 1931 р. Студент ХЕТІ. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 вересня 1959 р.

елліс болеслав валентинович народився 
1903 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. поляк, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Старший інженер за-
воду «Трансзв’язок». заарештований 20 груд-
ня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і [комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 20 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл]. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1964 р.

елліс валентин францович народився 
1873(4) р. у с. Опоздшев варшавської губ. 
поляк, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер меблевих май-
стерень готельного тресту. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за шпигунську 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 4 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 17 січня 1964 р.

елліс владислава яківна народилася 
1884 р. у с. Кристинопіль Львівського пов. 
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провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. полька, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 4 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого і за шпигунство на ко-
ристь польщі (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 17 січня 1964 р.

елькін овсій (євгеній) семенович наро-
дився 1880 р. у м. Сураж Суразького пов. Чер-
нігівської губ. єврей, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Уповно-
важений газети «Комуніст». заарештований 
5 квітня 1938 р. як член антирад. організації 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 1 червня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

ельконовиЧ ісак ісерович народився 
1900 р. у м. Слуцьк Слуцького пов. Мінської 
губ. єврей, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., у 1921—1924 рр. член 
сіоністської соціалістичної партії. проживав 
у Харкові. бухгалтер фабрики наочного при-
ладдя № 12. У 1926 р. особливою нарадою 
при колегії ДпУ УСРР як член сіоністської 
соціалістичної партії позбавлений волі в по-
літізоляторі на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Тобольському та верхньоураль-
ському політізоляторах. У 1929—1935 рр. пе-
ребував на засланні в Красноярському краї. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. 
сіоністську діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і трійкою при Київському обл-
управлінні НКвС УРСР 29 серпня 1938 р. як 
члену к.-р. сіоністської організації винесено 
ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 2 вересня 1938 р. у Києві. Реабі-
літований 20 жовтня 1989 р.

ельман лазар гершонович народився 
1881 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав на ст. Конград 
півд. залізниці у Красноградському районі 
Харківської обл. Начальник лікарської діль-
ниці півд. залізниці. заарештований 31 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 листопада 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
10 серпня 1955 р.

ельмановиЧ микола георгійович на-
родився 1899 р. у с. покров бєльського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач навчальної частини ФзУ 
Харківського трамвайного тресту. заарешто-

ваний 20 квітня 1938 р. як член білогвардій-
ської 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 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 липня 1980 р.

ельпеРін зиновій ісайович народився 
1894 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., у 1919—1922 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Голова райради Тсоавіахіму. 
заарештований 1 червня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 березня 1939 р. (ст. 159 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ельяШ литман абрамович народився 
1891 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Цеховий завгосп ХЕМзу. заарештований 
15 листопада 1937 р. як перебіжчик з боку 
польщі та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 9 грудня 1937 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 10 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Ухтіжемтабі, де й помер 27 червня 1941 р. 
Справу закрито Харківським міськвідділом 
НКДб 1 червня 1944 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). Реабілітований 14 жовтня 1996 р.

ем петро васильович народився 1913 р. 
у с. Синельникове приморської обл. Коре-
єць, із селян, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. піонервожатий 
СШ № 1. заарештований 29 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 546, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 6 грудня 1957 р.

емеРов ісак мойсейович народився 
1914 р. у м. Червоногригорівка Катерино-
славської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. пла-
нувальник Харківського мотороремонтного 
заводу. заарештований 17 березня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 13 грудня 1957 р.

енде альберт альбертович народився 
1911 р. і проживав у Харкові. Німець, з куста-
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рів, освіта початкова, позапарт. Робітник арті-
лі «Текстильтканина». заарештований 5 трав-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (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.

енде ядвіга карлівна народилася 
1881[2] р. у м. Томашів Томашівського пов. 
Люблінської губ. Німкеня, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала у Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 1 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. за непід-
твердженості обвинувачення, 2 грудня 1937 р. 
з-під варти звільнена. заарештована 4 травня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
німецької розвідки (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. 
Розстріляна 29 вересня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітована 25 листопада 1958 р.

енеР емма карлівна народилася 1881 р. 
у с. Хорощ білостоцького пов. Гродненської 
губ. Німкеня, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала у Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 5 листопада 1937 р. як 
дружина репресованого ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито Дбв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 25 березня 1938 р. як ту, що не підлягає 
розгляду особливою нарадою НКвС СРСР.

еннатський іван іванович народився 
1884 р. у с. Тимофіївка Суджанського пов. 
Курської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у с. Островерхівка зміївського р-ну 
Харківської обл. Швейцар гуртожитку Хар-
ківського інституту комунального господар-
ства. заарештований 2 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 звіль-
ненням з-під варти.

епіШко гаврило іванович народив-
ся 1880 р. у м. пінськ пінського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. бригадир ХвРз. заарештований 
30 серпня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі, зв’язки з к.-р. налаштованими по-
ляками, повстанські та терористичні прояви 
(статті 541 п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 10 років позбавлення 

волі з пораженням у правах на 5 років і кон-
фіскацією особистого майна. Реабілітований 
11 серпня 1956 р.

епШтейн ілля леон йосифович на-
родився 1895 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник пекарні № 35. заарештований 
8 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 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 
11 листопада 1988 р.

епШтейн ісак абрамович народився 
1880 р. у м. вільно віленської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник сектора кооперуван-
ня заводу № 183. заарештований 14 квітня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
організації (статті 547, 5411 КК УРСР), Харків-
ським облсудом 28 травня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
23 жовтня 1939 р. з анулюванням підписки 
про невиїзд.

епШтейн сеïсель (семен) мейєрович 
народився 1884 р. у м. Сморгонь Ошмянсько-
го пов. віленської губ. єврей, з робітників, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник взуттєвої фабрики № 5. заарешто-
ваний 14 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Сиб-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 8 серпня 1941 р. термін покарання 
знижено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 2 червня 1989 р.

еРаст карл олександрович народився 
1909 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта вища, позапарт., з 1925 р. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Інженер-
конструктор заводу № 183. заарештований 
4 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
латиської організації та за розвідувальну діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 20 грудня 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

еРаст поліна карлівна народилася 
1882 р. у садибі берни Ліфляндської губ. Лат-
війка, із селян, освіта початкова, член вКп(б)
з 1917 р. проживала в Харкові. Дільничний 
майстер ХЕТзу ім. Сталіна. заарештована 
4 грудня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР), 12 грудня 
1937 р. УДб НКвС УРСР справу направлено 
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військовому прокурору ХвО на припинення 
за відсутності складу злочину зі звільненням 
з-під варти. Рішення у справу відсутнє.

еРдкоп абрам мойсейович народився 
1894 р. у варшаві. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завгосп швейної майстерні Харпромторгу. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за розві-
дувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 29 листопа-
да 1937 р. за недоведеності складу злочину. 
звільнений з-під варти у грудні 1937 р.

еРдт юрій едóардович народився 1880 р. 
у с. великий йоганеш Ліфляндської губ. Ес-
тонець, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав на хут. вінниця Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Лісник Дворічанського 
лісництва. заарештований 9 березня 1938 р. 
за невдоволення політикою рад. влади, к.-р. 
погляди, вихвалення життя у гітлерівській Ні-
меччині (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 ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 20 вересня 1960 р.

еРінгаУс вальтер фрідріхович наро-
дився 1894 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Німець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 24 січня 1938 р. за шпигун-
ську диверсійну діяльність (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 6 квітня 1989 р.

еРмантРаУт адам михайлович народив-
ся 1889 р. у кол. Раштадт Одеського пов. Хер-
сонської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у радгоспі «Червоний 
велетень» зміївського р-ну Харківської обл. 
бригадир радгоспу. заарештований 12 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 15 жовтня 1976 р.

еРнтц альберт авгóстович, див. НАЗА-
ÐОÂ Âàñèлü Ìèõàйлîâèч (Еðíòц Алüáåðò Аâ-
гóñòîâèч).

еРнШтейн яків генріхович народився 
1913 р. у кол. Кам’яне 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 
6 травня 1938 р. за к.-р. діяльність та 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 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

еРШтейн іван андрійович (генріхович) 
народився 1909 р. у кол. Кам’яне Костянти-
ноградського 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 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 розстріл. Розстріляний 
19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
20 грудня 1963 р.

еРШтейн людвіг генріхович народився 
1904 р. у кол. Кам’яне 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.

еР’яУц алоїз фердинандович народився 
1901 р. у м. відень Австро-Угорської імперії. 
Австрієць, з робітників, освіта середня, по-
запарт., у 1921—1934 рр. член соціал-демо-
кратичної партії Австрії. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 31 серпня 
1937 р. за шпигунську та антирад. діяльність 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 4 липня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі. Справу закрито верховним Судом УРСР 
4 грудня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

еске авгóст гóставович народився 1876 р. 
у кол. Андріївка волинської губ. Німець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Крав-
цівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 5 лютого 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і Харківським облсудом 
7 травня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 5 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років. Реабілітований 
25 липня 1994 р.

еске давид михайлович народився 1909 р. 
у с. Кисилівка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. піски Дворічансько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Тополі 
північно-Донецької залізниці. У 1935 р. в ад-
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міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 6 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (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 
в Усольтабі. Реабілітований 9 березня 1989 р.

еске ефроїм людвігович народився 
1908 р. у с. Довбиш Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Колодязна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Комуніст». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 5 лютого 1938 р. 
за к.-р. шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 березня 1989 р.

еске михайло якович народився 1882 р. 
у с. Майдан [житомирського] пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. піски Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. газети «правда». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за розвідувальну 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

еске фрідріх авгóстович народився 
1915 р. у кол. Мойсіївка волинської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Кравцівка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Серп 
і молот». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 січня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (статті 541 п. «а», 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 22 вересня 1938 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Онегтабі. Реабілітований 
20 березня 1989 р.

еске юліóс авгóстович народився 1913 р. 
у с. Мойсіївка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Кравцівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Серп і молот». в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. фа-
шистську 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 27 липня 1989 р.

еслінгеР володимир адамович наро-
дився 1900 р. у с. заблоцьке Херсонської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. завгосп вовчанського плодо-
овочторгу. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (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 13 квітня 1989 р.

есРег ілля альбертович народився 
1904 р. у м. Гродно Гродненського пов. Грод-
ненської губ. єврей, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
книжкового магазину № 6. заарештований 
9 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. Роз-
стріляний 30 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 серпня 1989 р.

ессе вільгельм вільгельмович народився 
1882 р. у м. Тучин Рівненського пов. волин-
ської губ. Німець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Рахівник сек-
тора садівництва комунально-господарського 
відділу сел. ХТз. заарештований 4 червня 
1938 р. як агент німецької розвідки (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 541 
п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

естеРлейн гóстав якович народився 
1911 р. у с. Александровка Уфимської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Робітник Тавежнянської 
МТС. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини, 
за антидержавну та к.-р. діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

естеРлейн едмóнд якович народився 
1912 р. у с. Александровка Уфимської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Тракторист Тавежнянської 
МТС. заарештований 15 лютого 1938 р. за 
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к.-р. агітацію (ст. 5410 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. Ре-
абілітований 2 березня 1962 р.

естеРлейн отто михайлович народив-
ся 1885 р. у с. Райбуди Катеринославського 
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.

естеРлейн яків якович народився 1884 р. 
у Катеринославській губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Су-
диха Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. як прибічник фашист-
ської Німеччини та за к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410, 5411 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 15 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 грудня 1960 р.

естеРовиЧ (естрович) михайло бори-
сович народився 1869 р. у с. Скотувате бах-
мутського пов. Катеринославської губ. єв-
рей, з капіталістів, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Керуючий будинками 
«політкаторжани». заарештований 18 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.

еткало дем’ян ілліч народився 1897 р. 
у міст. Люботин валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Нестерен-
ки Харківського р-ну Харківської обл. Стар-
ший бухгалтер 4-го відділення служби руху 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
31 грудня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
організації (статті 549, 5411 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 23 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 квітня 1958 р.

еткало Роман омелянович народився 
1899 р. на хут. Нестеренки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 

у с. Нестеренки Харківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний шлях». 
заарештований 19 квітня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність на користь однієї з інозем-
них держав (ст. 541 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 осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1994 р.

еткало семен андріанович народився 
1898 р. на хут. Яроші Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Яроші 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХЕМзу. У 1933 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю на 3 роки. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 16 серпня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

етлін хаїм вóльфович народився 1898 р. 
у м. Ніжин Ніжинського пов. Чернігівської 
губ. єврей, з робітників, освіта середня, по-
запарт., у 1917—1919 рр. член сіоністської ор-
ганізації, у 1920—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Старший контролер ХТз. 
заарештований 16 травня 1938 р. як член 
підпільної сіоністської організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

етнеРовиЧ андрій петрович народився 
1914 р. у с. вовчик Лубенського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1934—1937 рр. член 
вЛКСМ. Служив у с. безлюдівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Червоноармі-
єць 4-го залізничного полку. заарештований 
1 вересня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 8 лю-
того 1938 р. (ст. 548 ч. 1 через ст. 17, 549, 5410 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбав-
лення волі у вТТ з обмеженням прав на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у західтабі. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 19 серпня 1948 р. вирок військового 
трибуналу скасовано, справу передано на до-
слідування. Справу закрито відділом охорони 
МДб 1-го корпусу залізничних військ 10 ве-
ресня 1948 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ехтеРян георгій артемович народився 
1892 р. у м. Сває, Туреччина. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник навчального комбінату 
Харківського лісопильного заводу. заарешто-
ваний 3 березня 1938 р. як член к.-р. даш-
нацької шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
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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.

еШкінадзі фейгель абрамівна, див. 
ЕШÊ²НАЗ² (Ешê³íàäç³) Фåйгåлü Аáðàì³âíà.

еШкіназі ісак менахимович народився 
1904 р. у м. Софія Князівства болгарія. єв-
рей, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Електромонтер Елек-
тропрому. заарештований 11 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 

обл. 28 жовтня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 березня 1959 р.

еШкіназі (ешкінадзі) фейгель абрамів-
на народилася 1899 р. у м. вілейка вілейсько-
го пов. віленської губ. єврейка, з кустарів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вала у Харкові. Рахівник Електропрому. за-
арештована 11 березня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 7 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), 17 січня 1939 р. з-під варти звільнена.

є

євгеньєва олександра автономівна, 
див. ÂОÐОÏАЙ (Єâгåíüºâà, Л³âшèц) Олåêñàí-
äðà Аâòîíîì³âíà.

євглевський антон костянтинович 
народився 1900 р. у с. завгороднє Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. завго-
роднє петрівського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 18 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 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 з пораженням 
у правах на 1 рік. військовим трибуналом 
військ МвС 27 квітня 1946 р. (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
в Ухттабі. Реабілітований 26 листопада 1992 р. 
і 14 квітня 1995 р.

євглевський оïанас лóк’янович на-
родився 1895 р. у с. завгороднє Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. завго-
роднє петрівського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. заарештований 23 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), 21 березня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
13 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Нарсудом петрівського р-ну 7 квітня 1941 р. 
(ст. 58 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі. військовим трибуналом 
військ НКвС по Харківській обл. 29 лютого 
1944 р. (ст. 541 п. «б» КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у Архангельській обл. 
звільнений з-під варти 5 серпня 1953 р. Ре-
абілітований 29 вересня 1992 р.

євдокимов микола олексійович на-
родився 1912 р. у варшаві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач фізкультури Харківського 

хіміко-технологічного інституту. заарештова-
ний 24 червня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної шпигунської організації (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

євдокимов наóм михайлович наро-
дився 1886 р. у с. Старі Шпунти єльнинського 
пов. Смоленської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник спецвідділу Укрхімтресту. заарештований 
28 вересня 1937 р. як член к.-р. троцькіст-
ської шкідницької організації та провокатор 
у минулому (статті 547, 5411, 5413 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 січня 1938 р. засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
6 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 червня 1994 р.

євдокимов Роман борисович наро-
дився 1897 р. у с. Сім’яничі більського пов. 
Гродненської губ. білорус, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1925—1929 і 1931—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Рахівник радгоспу ім. 13-ї річниці РСЧА. за-
арештований 28 квітня 1938 р. за зв’язок з ро-
дичами, які проживали в польщі, шпигунство 
на користь польщі (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 жовтня 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
5 листопада 1939 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий на 5 років до Казахстану. 
Реабілітований 6 листопада 1965 р.

євдокимов юхим олександрович на-
родився 1889 р. у с. звягінцево Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Калькулятор їдаль-
ні на ст. Харків-балашівка півд. залізниці. 
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заарештований 9 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці в спецскладі 20 січня 1938 р. засудже-
ний на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 5 років. Термін покарання  
відбував у північсхідтабі, де й помер 11 жовт ня 
1938 р. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

євдокимова єфросинія дем’янівна 
народилася 1886 р. у с. Троїцьке Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина засудженого (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 22 травня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі. Реабілітована 
29 травня 1989 р.

євдоЧенко іван семенович народився 
1899 р. у с. Костянтинівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник Харгужтрансу. заарештований 20 серпня 
1938 р. за антирад. розмови і співання пісень 
к.-р. змісту в нетверезому стані (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 16 лис-
топада 1938 р. засуджений на 3 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Справа двічі направлялася на новий 
розгляд. Харківським облсудом 24 березня 
1941 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років 
з обмеженням прав на 2 роки. Реабілітований 
24 вересня 1992 р.

євланов гордій васильович народився 
1901(7) р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». У 1929—1931 рр. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 19 квітня 1932 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 3 роки 
умовно, з-під варти звільнений. заарешто-
ваний 19 вересня (28 жовтня) 1937 р. за к.-р. 
агітацію проти колективізації (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. На 1968 р. 
проживав у м. Кобулеті Грузинської РСР, 
працював у будівельному тресті № 5. Реабілі-
тований 5 липня 1968 р.

євланов кирило дмитрович народився 
1901 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 29 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. організації (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 1 вересня 1989 р.

євмененко (євменко) петро федоро-
вич народився 1904 р. у с. жадів Новгород-Сі-
верського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гаврилівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Ремонтний робітник ст. Гаврилівка 
півд.-Донецької залізниці. заарештований 
15 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд.-Донецької 
залізниці 20 червня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 68 
ч. 2, 78 ч. 1 КК УРСР) засуджений до 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітований 2 вересня 1994 р.

євминов іван олексійович, народив-
ся 1887 р. у с. борисовка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. безробітний, за 
фахом тесля. заарештований 4 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито балаклійським Рв НКвС 29 квітня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

євніна (лобковська) іта абрамівна (іо-
нівна) народилася 1888 р. у м. біла Церква 
васильківського пов. Київської губ. єврейка, 
з кустарів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Лікар-стоматолог. за-
арештована 17 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 лютого 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд за місцем проживання на 2 роки. Ре-
абілітована 28 жовтня 1989 р.

євсиков оïанас григорович, див. ЄÂ-
СЮÊОÂ (Єâñèêîâ) Оïàíàñ Гðèгîðîâèч.

євстигнєєв яків дмитрович народив-
ся 1896 р. у с. Новопавлівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новопав-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник заводу ім. Сталіна у м. Краматорськ 
Сталінської обл. У 1931 р. розкуркулений, 
від висилки переховувався. заарештований 
10 вересня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

євсюков михайло йосиïович наро-
дився 1874(9) р. у с. покровське Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
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Робітник книгарні. позбавлений виборчих 
прав. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 12 квітня 1930 р. висланий 
до північного краю на 3 роки. заарешто-
ваний 8 квітня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної фашистської організації та за к.-р.  
діяльність (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
25 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 травня 1995 р. і 23 березня 1989 р.

євсюков (євсиков) оïанас григорович 
народився 1888 р. у с. петрівське Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пе-
трівське петрівського р-ну Харківської обл. 
Робітник на будівництві петрівської школи. 
У 1930—1932 рр. частину майна конфіскова-
но. У 1932 р. за невиконання хлібозаготівлі 
засуджений на 3,5 року позбавлення волі. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 17 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 14 квітня 1989 р.

євтихієв дмитро дмитрович народився 
1876 р. у м. Стародуб Стародубського пов. Чер-
нігівської губ. Росіянин, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший бухгал-
тер центральної поліклініки півд. залізниці. 
заарештований 12 березня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійського підпілля (статті 5410, 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 20 березня 1989 р.

євтихова (євтóхова) людмила воло-
димирівна народилася 1916 р. у м. Можайськ 
Можайського пов. Московської губ. Росі-
янка, з робітників, освіта незакінчена вища, 
позапарт., з 1932 р. член вЛКСМ. прожи-
вала в Харкові. Студентка 1-го Харківського 
медичного інституту. заарештована 16 жов-
тня 1937 р. як дружина ворога народу і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 березня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Картабі, 
після звільнення з-під варти працювала там 
же начальником медично-санітарної служби. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 15 листопада 1947 р. судимість знято. На 
1956 р. проживала в м. Сєров Свердловської 
обл. Реабілітована 12 травня 1956 р.

євтихова отілія германівна народила-
ся 1891 р. у м. Катовіце Герцогства верхня 
і Нижня Силезія Австро-Угорської імперії. 

Німкеня, з кустарів, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживала у Харкові. завідувач ка-
федри німецької мови та викладач 1-го Хар-
ківського медичного інституту. заарештована 
24 квітня 1938 р. як член шпигунської к.-р. 
організації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна 19 жовтня 1938 р. Реабілітована 
12 березня 1957 р.

євтУхова людмила володимирівна, див. 
ЄÂТИÕОÂА (Єâòóõîâà) Люäìèлà Âîлîäèìè-
ð³âíà.

євтУШенко василь антонович наро-
дився 1918 р. у м. Цицикар, Китай. Украї-
нець, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт., член вЛКСМ з 1937 р. проживав 
у Харкові. Студент інституту фізкультури. за-
арештований 11 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
4 листопада 1938 р. позбавлений права про-
живання в 15 населених пунктах на 3 роки. 
Справу закрито НКвС УРСР 6 жовтня 1939 р.

євтУШенко (явтóшенко) василь де-
мидович народився 1910 р. у с. Миколаївка 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1931—1932 рр. член вЛКСМ. про-
живав у с. Миколаївка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. безробітний, до серпня 
1937 р. робітник ст. Нижньодніпровська півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

євтУШенко василь дмитрович наро-
дився 1901 р. у с. Миколаївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Копанки зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав, виключений з колгоспу. У 1936 р. 
поновлений у виборчих правах та колгоспі. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 21 червня 1989 р.

євтУШенко григорій костянтинович 
народився 1914 р. у с. Сінолицівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Служив 
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у м. Христинівка Христинівського р-ну Київ-
ської обл. Червоноармієць 57-го залізничного 
полку. заарештований 17 січня 1938 р. за к.-р. 
розмови і розповсюдження провокаційних чу-
ток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом прикордонної і внутрішньої охорони 
УРСР по Київській обл. 2 березня 1938 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. військовим 
трибуналом прикордонних і внутрішніх УРСР 
17 березня 1938 р. вирок скасовано, справу 
закрито (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 10 травня 1938 р.

євтУШенко григорій павлович наро-
дився 1897 р. у с. Різникове вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Різни-
кове вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «заповіт Ілліча». заарештова-
ний 6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію проти 
виборів до верховної Ради, позики «Оборона 
країни», розкладання дисципліни у колгоспі 
(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 30 червня 1989 р.

євтУШенко іван кирилович народився 
1878 р. у с. Солоницівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Со-
лоницівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник Харківського канатного заводу. за-
арештований 19 квітня 1938 р. за к.-р. і шпи-
гунську діяльність (ст. 541 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

євтУШенко леонід іванович народив-
ся 1893 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. На-
чальник санітарної служби 43-ї авіаційної 
бригади. заарештований 15 січня 1938 р. як 
учасник військово-фашистської змови та 
шпигун іноземної розвідки (статті 541 п. «б», 
548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. за 
шпигунство і шкідництво позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі, де й помер 30 листопада 1942 р. 
Реабілітований 19 лютого 1957 р.

євтУШенко олександр сергійович на-
родився 1913 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
позапарт., з 1935 р. член вЛКСМ. Методист 
Харківського автомотоклубу. заарештований 
1 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавлений 

волі у вТТ на 10 років. У зв’язку з захворю-
ванням на туберкульоз переведений до тю-
ремної лікарні. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 29 травня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

євтУШенко сергій васильович наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. бух-
галтер школи № 30. заарештований 30 січня 
1938 р. як член к.-р. повстанської білогвар-
дійської організації РОвС (статті 542, 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 5 червня 1959 р.

євтУШенко сïиридон макарович на-
родився 1883 р. у с. Сінолицівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Диякон Трьохсвятительського собору. зааре-
штований 26 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.

євтУШенко федір андрійович наро-
дився 1905 р. у с. Івано-Шийчине богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта незакінчена вища, позапарт., до 
1934 р. член вКп(б). проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Учитель 
школи. заарештований 4 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організа-
ції (статті 546, 549, 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

євтУШенко яків васильович народив-
ся 1904 р. у с. Огульці валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Огульці валківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний партизан». заарештований 30 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 11 трав-
ня 1937 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 17 листопада 1939 р. вирок військо-
вого трибуналу скасовано, справу направлено 
на дослідування. Справу закрито слідчасти-
ною УНКвС по Харківській обл. 19 січня 
1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 20 січня 
1940 р. з-під варти звільнений.
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євтУШко ангеліна семенівна народи-
лася 1901 р. у с. поридуби Ковельського пов. 
волинської губ. Українка, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживала в Харкові. Старший 
лаборант-метролог НДІ метрології. заарешто-
вана 27 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлена волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбувала в Лок-
чимтабі. Реабілітована 26 липня 1989 р.

євЧенко іван каленикович народився 
1873 р. у с. Хорошки Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хорош-
ки Лазорківського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. Нарсудом Лубенського 
р-ну у 1931 р. за невиконання хлібозаготівлі 
засуджений на 2 роки позбавлення волі. за-
арештований 8 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. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

єганян караïет михитарович народився 
1880 р. у с. Аліджакрак, Туреччина. вірменин, 
із священнослужителів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Свяще-
ник вірменської католицької церкви. зааре-
штований 14 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної шпигунської організації (стат-
ті 546, 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 27 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

єгеР володимир матвійович народився 
1903 р. у м. пельтен Курляндської губ. Латві-
єць, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник сектора відділу тех-
контролю ХТз. заарештований 3 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

єгеР герш-лейб мойсейович народив-
ся 1909 р. у м. брест-Литовськ брестського 
пов. Гродненської губ. єврей, з робітників, 
письмен., позапарт., у 1932—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник артілі 
«взутмаспошив». заарештований 13 листопа-
да 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 

Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 12 серпня 1989 р.

єгеР людвіг фрідріхович народився 
1908 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. помічник начальника шта-
бу ппО ХЕТзу. заарештований 13 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 16 червня 1959 р.

єгоРков іван миколайович народився 
1893 р. у с. Кальнищево Московської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. безробітний. 
Слідство розпочато 9 грудня 1938 р. за ст. 70 
ч. 1 КК УРСР — хуліганство в нетверезому 
стані. заарештований 5 червня 1939 р., зви-
нувачення перекваліфіковано за ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР. Харківським облсудом 10 липня 
1939 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 1 рік. вер-
ховним судом УРСР 29 вересня 1939 р. вирок 
суду скасовано, справу направлено на новий 
розгляд. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд 13 лютого 1940 р. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 29 травня 
1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

єгоРов григорій петрович народився 
1904 р. у с. Андріївське Тульської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Секретар Чугуївсько-
го райвиконкому. заарештований 23 червня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
26 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

єгоРов дмитро семенович народився 
1896 р. у с. Чумакіно Городищенського пов. 
пензенської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. Начальник політвідділу управління РСМ 
Харківської обл. заарештований 24 квітня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
терористичної організації та за антирад. ді-
яльність (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
11 жовтня 1939 р. за належність до антирад. 
організації позбавлений волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбував у Івдельтабі, 
Сибтабі. У 1946—1951 рр. проживав у Калі-
нінському р-ні Фрунзенської обл. Киргизької 
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РСР, працював садівником на Карабалтин-
ському цукрокомбінаті. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 22 вересня 1951 р. 
за належність до антирад. правотроцькістської 
організації (статті 588, 5811 КК РРФСР) висла-
ний на поселення до Джамбульської обл. Ка-
захської РСР. На засланні перебував у с. бу-
дьонівка Свердловського р-ну Джамбульської 
обл. Казахської РСР, звільнений з заслан-
ня 10 вересня 1954 р. На 1956 р. проживав 
у м. Липецьк. Реабілітований 13 грудня 1955 р.

єгоРов федір іванович народився 
1885 р. у стан. Усть-білокалитвенська Області 
війська Донського. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер цегельного заводу 19-го будівельного 
тресту. заарештований 30 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня 
1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1958 р.

єгоян єгозар акоïович народився 
1911 р. і проживав у Харкові. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. перукар 
артілі «побутпраця». заарештований 17 лю-
того 1938 р. як член к.-р. націоналістичної 
вірменської організації, за шпигунську ді-
яльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
1 вересня 1939 р. як соціально небезпечний 
елемент висланий до північного Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 12 квітня 1989 р.

єгоянц акоï єгозарович народився 
1876(5) р. у м. Салмас, персія. вірменин, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Кустар-чистильник взуття. заарештова-
ний 5 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 серпня 1939 р. висланий з роди-
ною до північного Казахстану на 5 років. На 
засланні перебував у Степнянському р-ні Акмо-
лінської обл. Реабілітований 23 березня 1965 р.

єдименЧенкова (єдеменченко-
ва) євдокія федорівна народилася 1900 р. 
у с. Маринопіль Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, письмен., позапарт., 
у 1925—1926 рр. член вКп(б). проживала 
в м. Лебедин Харківської обл. Домогоспо-
дарка. заарештована 23 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство на ко-
ристь польщі (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 27 березня 1938 р. звільнена з-під 
варти 1 квітня 1938 р.

єдлиЧка ярослав юзефович народився 
1884 р. у м. Тмань Королівства богемія Австро-

Угорської імперії. Чех, із службовців, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1921—1924 рр. 
член компартії Франції, у 1926—1929 рр. член 
компартії Чехословаччини. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. заарештований 10 серпня 
1937 р. як член диверсійної групи на ХТз та за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(статті 546 через ст. 17, 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 14 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність висла-
ний за межі СРСР. видворення за межі СРСР 
підтверджено Шепетівським Кпп 29 квітня 
1938 р. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

єдний михайло григорович народився 
1902 р. у с. Новоолександрівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Новоолександрівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Робітник Самійлівського 
сільспоживтовариства. заарештований 8 лю-
того 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), помер 17 жовтня 
1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито близнюківським Рв НКвС 
26 січня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). Ре-
абілітований 8 грудня 1993 р.

єжевський Роберт карлович наро-
дився 1907 р. у с. Горщик Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Коханівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. петровського. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
прибічник фашистської Німеччини та за ан-
тидержавну і 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 Хар-
кові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

єженков василь григорович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт. бухгалтер Харківської 
контори «Укрголовтютюн». заарештований 
23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, належ-
ність до к.-р. білогвардійського підпілля (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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

єженков олексій григорович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із се-
лян, освіта середня, позапарт., у 1919—1938 рр. 
член вКп(б). Старший інспектор фінвідді-
лу ХвО, майор. заарештований 16 березня 
1938 р. як член к.-р. організації правих (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР), справу закри-
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то Ов НКвС ХвО 16 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

єзеРська фрóма єфимівна народилася 
1905 р. у м. Гродно Гродненської губ. єврей-
ка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. бібліотекарка клубу 
ім. ІІІ Інтернаціоналу. заарештована 31 серп-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
21 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

єзеРський бернгольд вільгельмович на-
родився 1887 р. у м. Седлець Седлецької губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. продавець птахопро-
му. заарештований 21 січня 1938 р. як агент 
німецької розвідки (статті 546, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 грудня 1961 р.

єзеРський корнелій іванович народив-
ся 1878 р. у с. Глушки [Гродненської губ.]. 
поляк, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. високий Харківського р-ну 
Харківської обл. Касир бази НКвС № 132 
у Нововодолазькому р-ні. заарештований 
20 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.

єзеРський станіслав григорович наро-
дився 1891 р. у с. постійне Рівненського пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ревізор 
руху 9-ї дільниці півд. залізниці. заарештований 
5 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію та шкідницьку 
підривну діяльність на залізничному транспорті 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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. Реабілітований 30 березня 1989 р.

єкимов володимир свиридович наро-
дився 1900 р. у Феодосійському пов. Таврій-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. водій 
автодрезини півд. залізниці. заарештований 
26 квітня 1938 р. як член к.-р. троцькістської 
групи (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений до 15 років по-
збавлення волі у в’язниці з обмеженням прав 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Реабілітований 27 грудня 1993 р.

єлагін федір іванович народився 1882 р. 
у с. єлагіне Курської губ. Росіянин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Андріїв-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. бри-
гадир робітників колонії НКвС № 9. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 3 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 11 липня 1989 р.

єланський (яланський) олесь савич 
народився 1910 р. у с. Новоіванівка Олек-
сандрівського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт., 
член вЛКСМ з 1930 р. проживав у Харкові. 
Учитель залізничної СШ № 3. заарештований 
18 грудня 1937 р. як член української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 січня 1957 р.

єлесєєв іван григорович, див. ЄЛИСЄ-
ЄÂ (Єлåñººâ) ²âàí Гðèгîðîâèч.

єлецький олексій єремійович наро-
дився 1886 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Сторож 
військторгу. заарештований 7 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації, що ставила за мету 
повалення рад. влади шляхом збройного по-
встання (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

єлисєєв (єлесєєв) іван григорович 
народився 1910 р. у с. Гур’їв Козачок Хар-
ківського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Головино Грайворонського р-ну Курської 
обл. завідувач робкоопу [Головинського] цу-
крозаводу. У 1931 р. розкуркулений. У 1931 р. 
за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР висланий на 5 років 
до північного краю. звільнений від заслання 
1933 р. заарештований 30 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію, зв’язки з куркулями та кри-
мінальним елементом (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки по Харківській 
обл. від 29 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі у м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 29 червня 1989 р.

єлифіРенко гордій мартинович на-
родився 1876 р. у с. Графське вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у с. Радянське 
перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «жовтень». заарештований 
30 березня 1938 р. як член антирад. військової 
есерівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

єлифіРенко порфирій мартинович 
народився 1885 р. у с. Графське вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Максимівка вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник вовчанської дільниці 
військбуду № 6. заарештований 27 лютого 
1938 р. як член антирад. есерівської терорис-
тичної 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 Харкові. Ре-
абілітований 26 серпня 1960 р.

єлін нісель абрамович народився 1891 р. 
у м. Гродно Гродненської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМзу. заарештований 
21 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1961 р.

єліна геня гершівна народилася 1892 р. 
у м. Гродно Гродненської губ. єврейка, з куста-
рів, неписьмен., позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 19 листопа-
да 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 соціально 
небезпечний елемент вислана до Казахстану  
на 5 років. Реабілітована 21 березня 1989 р.

єлісов михайло митрофанович народив-
ся 1896 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ДЕСу № 1. заарештований 23 квітня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність, участь у підго-
товці диверсійного акту (статті 546, 549 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 серпня 1957 р.

єлфимов георгій васильович народив-
ся 1892 р. у с. Мостки Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. південний 

Харківського р-ну Харківської обл. Хірург 
будянської лікарні. заарештований 6 березня 
1938 р. як член антирад. військової націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР), помер 1 липня 1938 р. 
у лікарні Харківської в’язниці № 5. поста-
новою УДб ХОУ НКвС від 8 жовтня 1938 р. 
справу передано до військової прокуратури 
ХвО на припинення через смерть підслідно-
го. Реабілітований 28 жовтня 1959 р.

ємельяненко василь сергійович на-
родився 1904 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1920 р. Слу-
жив у м. Чита Читинської обл. Комісар 15-го 
штурмового авіаційного полку. заарештований 
8 липня 1938 р. як член антирад. військової 
троцькістської організації (статті 581 п. «б», 
587, 5811 КК РРФСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 3 червня 1940 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у Теньковському відділенні 
північсхідтабу. На 1954 р. проживав у м. броди 
Львівської обл. Реабілітований 10 квітня 1954 р.

ємельянов андрій дмитрович наро-
дився 1874 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
Ізюмської райлікарні. У 1922—1923 рр. по-
збавлений виборчих прав. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 8 вересня 1937 р. за 
к.-р. 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, де й помер 10 грудня 1941 р. Реабі-
літований 17 січня 1994 р.

ємельянов михайло дмитрович на-
родився 1886 р. у с. петрівське павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник [Ізюмської райспоживспілки]. 
У 1930 р. висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 3 серпня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

ємельянов сïиридон сергійович наро-
дився 1893 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. будьонного. У 1932 р. Харківським 
облсудом за крадіжку (постанова ЦвК і РНК 
СРСР «про охорону майна державних під-
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приємств…» від 7 серпня 1932 р.) засуджений 
на 10 років позбавлення волі. У касаційному 
порядку термін покарання знижено до 3 років 
позбавлення волі (ст. 170 п. «г» КК УСРР). 
Термін покарання відбував у юрчевських та-
борах, звільнений з-під варти 20 квітня 1934 р. 
заарештований 27 вересня 1937 р. як карний 
злочинець і за антирад. 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 у печ-
залізничтабі, де й помер 23 лютого 1941 р. 
Реабілітований 3 червня 1960 р.

ємельянов федір сидорович народив-
ся 1916 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. ворошилове Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Ленін-
ське об’єднання». заарештований 5 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 20 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у Схід-
табі, Нижамуртабі і бамтабі. Реабілітований 
23 грудня 1960 р.

ємельянов федот сергійович наро-
дився 1882 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. будьонного. Харківським облсудом 
27 серпня 1932 р. за крадіжку колгоспного 
хліба (постанова ЦвК і РНК СРСР «про 
охорону майна державних підприємств…» від 
7 серпня 1932 р.) засуджений на 10 років по-
збавлення волі. У касаційному порядку термін 
покарання знижено до 3 років позбавлення 
волі (ст. 170 ч. 2 КК УСРР). Термін покаран-
ня відбував у Дмитрівських таборах, звіль-
нений з-під варти в 1933 р. заарештований 
27 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. Реабілітований 27 листопада 1959 р.

ємець дем’ян іларіонович народився 
1890 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир Аптекоуправління. У 1925 р. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 11 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 серпня 1962 р.

ємець микола сïиридонович народив-
ся 1904 р. у с. Микитівка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у богодухівському р-ні Харківської 
обл. бригадир ст. богодухів півд. залізниці. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за диверсій-
ну і антирад. діяльність (статті 549, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 3 листопада 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Любо-
тин півд. залізниці 28 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

ємленинов Родіон оксентійович на-
родився 1900 р. на хут. Шмарівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шмарівка Харківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 6-го з’їзду Рад. 
У 1931 р. розкуркулений, висланий до пів-
нічного краю. У 1931 р. із заслання втік. 
У 1936 р. за втечу із заслання висланий до 
м. Свердловськ Свердловської обл. У 1937 р. 
втік. заарештований 6 серпня 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 8 червня 1989 р.

єна микола петрович народився 1906 р. 
на хут. Шевченки Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського коксохімічного заводу. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю. заарештова-
ний 23 жовтня 1937 р. як розкуркулений, що 
втік з місця вислання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 листопада 1969 р.

єна микола свиридович народився 
1908 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Слобідка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
Ананьївського цукрозаводу. заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
куркульської організації (статті 5410, 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.

єна петро Романович народився 1899 р. 
у с. Циркуни Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Циркуни Харків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
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ім. 1 Травня. У 1920 р. конфісковано ліс 
і землю. У 1932 р. розкуркулений, заарешто-
ваний органами ДпУ за ст. 5410 КК УСРР 
і Харківським облсудом 1 червня 1933 р. ви-
правданий. заарештований 11 травня 1938 р. 
за службу в арміях Скоропадського і петлю-
ри, перебування в польщі, антирад. вчин-
ки (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
30 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

єндУльський антон карлович, див. 
²НДÓЛЬСЬÊИЙ (Єíäóлüñüêèй) Аíòîí Êàðлîâèч.

єникєєв хайрóлла (хайрóллен) олек-
сійович народився 1909 р. у с. бігєєв Хвалин-
ського пов. Саратовської губ. Татарин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1935 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Робітник харківського заводу № 183. заа-
рештований 4 листопада 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну роботу на заводі (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у Кожанський таборах. У 1946 р. 
звільнений з-під варти, до 1954 р. працював 
вільнонайманим на будівництві. На 1967 р. 
проживав у м. Дергачі, робітник Дергачівської 
сільгосптехніки. Реабілітований 4 липня 1967 р.

єникєєв хóсейн ісхакович народився 
1909 р. у с. Татарська пенделка Кузнець-
кого пов. Саратовської губ. Татарин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пісочин Харківського р-ну Харківської 
обл. Сторож харківського водоканалтресту. 
заарештований 20 червня 1938 р. як член 
к.-р. підпілля (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

єникєєв юсóф ізмайлович народив-
ся 1920 р. у Самарській губ. Татарин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник буфету-ресторану ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 11 липня 1938 р. 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 11 лютого 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений до 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. помер 1987 р. у м. Лозова. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

єнін федір дмитрович народився 1888 р. 
у с. в’язове Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 1 серпня 1937 р. як член к.-р. 

угруповання (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
6 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
14 червня 1959 р.

єнютін дмитро іванович народився 
1893 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Службовець Харківського цен-
трального телеграфу. заарештований 23 жовтня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 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 28 листопада 1989 р.

єпанеШников петро івнович наро-
дився 1887 р. у м. Оренбург Оренбурзької губ. 
Росіянин, з дворян, освіта вища, позапарт. 
проживав м. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. помічник бухгалтера комунгоспу. 
У 1931 р. за статтями 5410, 5411 КК УСРР 
позбавлений волі на 5 років. заарештований 
21 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 2 ве-
ресня 1939 р. засуджений до 4 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у північ-
уралтабі. Реабілітований 11 березня 1990 р.

єпенко іван якович народився 1892 р. 
у с. Кочеток зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Кочеток Чугуївського 
р-ну Харківської обл. помічник машиніста 
водоводу. заарештований 28 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 4 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

єпіфанов олександр петрович наро-
дився 1895 р. у с. Кижани владимирської губ. 
Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ГвРз. 
заарештований 7 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації (статті 549, 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.

єпРинцев єгор стеïанович народився 
1915 р. у с. Мериносівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1934—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у с. будьонівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник колгоспу ім. будьонного. заарештова-
ний 22 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
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дом 14 грудня 1937 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

єРема іван іванович, див. ЯÐЕÌА (Єðå-
ìà) ²âàí ²âàíîâèч.

єРемейЧУк матвій данилович наро-
дився 1896 р. у м. Олевськ Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руський 
Орчик зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 25 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 17 червня 1958 р.

єРеменко ананій мефодійович наро-
дився 1891 р. у с. Томаківка Олександрійсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. Інженер Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 2 серпня 
1938 р. як член к.-р. троцькістської організації 
та за шкідництво (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 3 жовтня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

єРеменко василь васильович наро-
дився 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 есе-
рівської 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. Роз-
стріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 27 лютого 1959 р.

єРеменко василь олександрович на-
родився 1908 р. у м. Маріуполь Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. вагоновожатий Харківського 
трамвайного тресту. заарештований 27 березня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної грецької 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

єРеменко іван денисович народився 
1876 р. у с. болгар валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. велика Лихівка валків-

ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1930 р. розкуркулений і висланий 
до північного краю на 3 роки. заарештований 
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. 
Реабілітований 27 грудня 1993 р.

єРеменко іван никанорович народився 
1912 р. у с. велика писарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Медве-
дівка Старовірівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

єРеменко іван якович народився 
1884 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
лонтаїв Краснокутського р-ну Харківської 
обл. завгосп Колонтаївської школи. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 3 листопада 
1937 р. за антирад. 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. Реабілі-
тований 3 листопада 1989 р.

єРеменко михайло євтихійович на-
родився 1907 р. у с. бучки Новгород-Сівер-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1928 р. проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. завідувач культ-
пропу РК Кп(б)У. заарештований 1 листо-
пада 1937 р. як член антирад. терористичної 
троцькістської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

єРеменко олександр костянтинович 
народився 1899 р. у м. бєлгород бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Коломак Коломацького р-ну Харківської 
обл. бухгалтер будівництва НСШ. заарешто-
ваний 9 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію та 
зловживання службовим становищем (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 бурейтабі на 
ст. Ізвєсткова Амурської залізниці. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 22 лис-
топада 1952 р. судимість знято. Реабілітований 
24 серпня 1956 р.
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єРеменко олексій никанорович на-
родився 1906 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Медведівка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. візник Медведівського спирт-
заводу. У 1931 р. розкуркулений, за ст. 58 КК 
УСРР висланий [до північного краю] на 3 ро-
ки. заарештований 7 вересня 1937 р. за анти-
рад. 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 бамтабі. На 1956 р. проживав у с. Хрущова 
Микитівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

єРеменко павло сергійович народився 
1895 р. у с. Сеньків Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
завідувач кагатів Трансторгхарчу. У 1927 р. 
позбавлений виборчих прав на 2 роки як 
торговець. У 1929 р. за несплату держподатків 
майно конфісковано. заарештований 27 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 20 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 11 січня 
1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 13 листопада 1958 р.

єРеменко павло федорович народився 
1902 р. у с. варварівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. варварівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соціалістична перебудова». У 1930 р. 
розкуркулений і за антирад. агітацію висланий 
до північного краю на 3 роки. На засланні 
перебував у м. Архангельськ. заарештований 
6 вересня 1937 р. за зв’язки з к.-р. елемен-
том і ворожі настрої щодо заходів рад. влади 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі у м. Хабаровськ Хабаровського 
краю. Реабілітований 16 червня 1989 р.

єРеменко семен андрійович народився 
1906 р. у с. Слобода Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Статистик контори начальника 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
21 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 17 черв-
ня 1939 р. виправданий.

єРеменко стеïан олексійович народив-
ся 1885 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Сторож Краснокутської контори Хатор-
гу. заарештований 21 березня 1938 р. за к.-р. 
промови, службу у поліції 1914 р. (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.

єРеменко (яременко) федір гнатович 
народився 1892 р. у м. золочів Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. зо-
лочів золочівського р-ну Харківської обл. 
Учитель НСШ № 3. У 1930 р. під слідством 
ДпУ УСРР як член СвУ. заарештований 
17 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 травня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

єРеменко феодосій ілліч народився 
1892 р., місце народження невідоме. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Колісниківка Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний фронтовик». У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 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. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. Реабі-
літований 16 березня 1989 р.

єРемєєв стеïан ілліч народився 1904 р. 
на хут. Іллінка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Кислівка Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Тракторист радгоспу «Кис-
лівка». У 1931 р. розкуркулений. У 1933 р. за 
крадіжку з комори радгоспу засуджений на 
10 років позбавлення волі. звільнений з-під 
варти достроково через стан здоров’я. зааре-
штований 9 вересня 1937 р. за незадоволення 
рад. владою (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 29 вересня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Нижамуртабі. 
Реабілітований 24 червня 1960 р.

єРжак володимир йосифович народився 
1894 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. завідувач електромережі палацу культури 
ім. Сталіна. заарештований 21 серпня 1937 р. 
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за антирад. діяльність та диверсії (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
7 грудня 1956 р.

єРжиковський дмитро антонович 
народився 1891 р. у м. пружани пружансько-
го пов. Гродненської губ. Росіянин, із свя-
щеннослужителів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Артист хору Харківської 
державної опери. заарештований 11 серпня 
1937 р. як член к.-р. монархічної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 лютого 1957 р.

єРиШов іван григорович, див. ЄÐШОÂ 
(Єðèшîâ) ²âàí Гðèгîðîâèч.

єРлигін андрій олександрович наро-
дився 1911 р. у с. Старошешмінське Чисто-
польського пов. Казанської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Міліціонер. заарештований 
30 серпня 1937 р. за антирад. розмови (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 
прикордонної і внутрішньої охорони УРСР 
по Харківській обл. 29 вересня 1937 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Термін 
покарання відбував у бамтабі. Реабілітований 
19 квітня 1994 р.

єРмаков василь павлович народився 
1903 р. у с. Ольховиш єлецького пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта неповна 
середня, з 1926 р. член вКп(б). проживав 
у м. валки валківського р-ну Харківської обл. 
Секретар валківського райкому Кп(б)У. заа-
рештований 28 квітня 1938 р. як член антирад. 
організації та за підривну терористичну діяль-
ність (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 10 жовтня 1939 р. виправда-
ний за недоведеності складу злочину.

єРмаков іван лóкич народився 1888 р. 
і проживав у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. бухгалтер 2-го Хар-
ківського медичного інституту. заарештований 
27 березня 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської організації та за к.-р. діяльність (стат-
ті 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.

єРмоленко андрій іванович народився 
1895 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-

вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Механік Красноградської 
МТМ. заарештований 10 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 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 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 червня 1956 р.

єРмоленко харитон тарасович наро-
дився 1888 р. у с. Івановка Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. заарештований 2 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію, погрози на 
адресу колгоспу і сільради (статті 5410 ч. 1, 691 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 2 груд-
ня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) виправданий.

єРмолін дмитро гаврилович народився 
1887 р. у с. білоярське Шадринського пов. 
Оренбурзької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Головний 
бухгалтер Чугуївської райспоживспілки. за-
арештований 28 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
Чугуївським Рв НКвС 20 вересня 1938 р. 
за недоведеності складу злочину, 23 вересня 
1938 р. з-під варти звільнений. На 1943 р. бух-
галтер Чугуївської автоколони. заарештова-
ний 16 лютого 1943 р. за роботу начальником 
райфінвідділу під час фашистської окупації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), помер 19 вересня 
1943 р. у спеціалізованій психіатричній лікар-
ні у м. Казань ТАРСР.

єРофеєнко єгор михайлович наро-
дився 1902 р. у с. Мериносівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. будьонів-
ка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. заарештова-
ний 9 жовтня 1937 р. за агітацію проти хлібо-
поставок, реалізації позики, розкладання тру-
дової дисципліни у колгоспі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
5 жовтня 1962 р.

єРохін василь михайлович народився 
1880 р. у с. покровське Курської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. завуч школи № 44. за-
арештований 24 липня 1938 р. як член анти-
рад. української націоналістичної організа-
ції (статті 548, 542, 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.
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єРохін василь титович народився 1897 р.  
на хут. берізки вовчанського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у сел. приколотне великобурлуць-
кого р-ну Харківської обл. Робітник прико-
лотнянського цегельного заводу. У 1933 р. ви-
ключений з колгоспу як куркуль, майно кон-
фісковано. заарештований 7 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. На 1956 р. проживав у сел. південне Хар-
ківської обл. Реабілітований 28 березня 1958 р.

єРохін володимир іванович народився 
1894 р. у м. Орел Орловської губ. Росіянин, 
з кустарів, освіта вища, позапарт., у 1920—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
викладач інституту підвищення кваліфікації 
Хармісцевпрому. заарештований 26 жовтня 
1937 р. як член антирад. групи (статті 548, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де й помер 20 листо-
пада 1938 р. Справу закрито УДб ХОУ НКвС  
9 січня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

єРохін дем’ян васильович народився 
1904 р. у с. Довжанка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Довжанка Друга 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Новий щлях». У 1929 р. розкурку-
лений. заарештований 9 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. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

єРохін олександр васильович народив-
ся 1886 р. у Харкові. Українець, з кустарів, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. виконувач 
обов’язків головного лікаря залізничної по-
ліклініки ст. Ізюм північно-Донецької заліз-
ниці. заарештований 25 листопада 1937 р. як 
член антирад. диверсійної шкідницької орга-
нізації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Сталінській обл. 
4 травня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією особистого майна. Розстрі-
ляний 23 травня 1938 р. у [м. Донецьк Доне-
цької обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

єРохін олексій володимирович народив-
ся 1891 р. на хут. бабишкин вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. бабишкин 

вільхуватського р-ну Харківської обл. Монтер 
зв’язку на сінопункті ст. приколотне. У 1930 р. 
розкуркулений і позбавлений виборчих прав. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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 вор-
куттабі. після звільнення з-під варти проживав 
у с. жовтневе Друге вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 24 квітня 1964 р.

єРохін петро оïанасович народився 
1906 р. у с. Мериносівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. будьонівка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Незаможник». заарештований 20 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 
15 червня 1989 р.

єРохін порфирій захарович народив-
ся 1894 р. у с. зарубинка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. бударки 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Учи-
тель НСШ. У 1927—1929 рр. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 6 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію, об’єднання антирад. еле-
менту на боротьбу за відторгнення України 
від СРСР (статті 541 «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 квітня 1938 р. (статті 541 «а», 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1957 р.

єРсак еміль карлович народився 1890 р. 
у с. зелєв Ласковського пов. петроковської 
губ. Чех, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер фабрики 
«Червона нитка». заарештований 24 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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 листопада 1960 р.

єРШов анатолій григорович народив-
ся 1897 р. у с. Толкачовка Льговського пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужи-
телів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Науковий співробітник 
Харківського історичного музею. У 1931 р. під 
слідством ДпУ УСРР за ст. 5411 КК УСРР. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
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ляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 травня 1958 р.

єРШов (єришов) іван григорович наро-
дився 1904 р. на хут. Червона Гірка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письм, позапарт. проживав на хут. Черво-
на Гірка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Ілліча. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 17 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. Термін 
покарання відбував у Архангельському вТТ. 
Реабілітований 6 червня 1989 р.

єРШов павло іванович народився 1902 р. 
у с. Шебелинка зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Шебелинка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу 
«п’ятигорськ». У 1925 р. за відмову служити 
в РСЧА засуджений на 1 рік позбавлення во-
лі. У 1930 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 жовтня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

єРШов стеïан іванович народився 1899 р. 
у с. білопілля Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня, у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Харпластмас». 
заарештований 19 жовтня 1937 р. за к.-р. про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 3 жовтня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання 
відбував у Норильтабі та Крастабі. Реабіліто-
ваний 29 квітня 1991 р.

єРьомін варлаам якович народився 
1894 р. у с. бобришево Обоянського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. візник артілі 
«Червоний транспорт». позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 10 жовтня 1937 р. як 
розкуркулений, утікач, позбавлений виборчих 
прав (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. Реабілітований 26 червня 1989 р.

єРьомін григорій іванович народив-
ся 1892 р. у с. Рубіжне вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. байрак 
вовчанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва. заарештований 2 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 

по Харківській обл. від 15 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 27 червня 1989 р.

єРьомін семен іванович народився 
1883 р. у с. Руські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Руські Тиш-
ки Липецького р-ну Харківської обл. Сторож 
колгоспу ім. Кірова. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці в спецскладі 
14 грудня 1937 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 15 березня 1994 р.

єРьомін стеïан федорович народився 
1899 р. у с. Гракове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював сільгоспро-
бітником у радгоспі НКвС № 7 у Чугуївсько-
му р-ні Харківської обл. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 14 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (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, де й помер 1943 р. Реабілітований 
4 жовтня 1957 р.

єРьомкін петро микитович народився 
1901 р. у с. Староселля [Калузької губ.]. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Чер-
воний жовтень». заарештований 2 листопада 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації 
(статті 549, 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 
22 вересня 1956 р.

єсаУлов василь калинович народився 
1898 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, член вКп(б) з 1924 р. про-
живав у Харкові. прокурор прокуратури півд. 
залізниці. заарештований 24 вересня 1937 р. 
як член к.-р. правотроцькістської організації, 
що здійснювала диверсійні акти (статті 544, 
5411, 5414 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 26 березня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 серпня 1956 р.

єсаян левон петрович народився 1902 р. 
у с. Камарлю [Ериванської губ.]. вірменин, 
з робітників, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Ревізор арті-
лі ім. Кантонської комуни. заарештований 
22 березня 1938 р. як член к.-р. дашнаць-
кої націоналістичної шпигунської організації 
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(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 19 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
29 травня 1959 р.

єсеЧко михайло антонович народився 
1871 р. у с. базаліївка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Диспетчер трам-
вайного тресту. заарештований 15 квітня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської есерівської орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
17 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

єсипенко (йосиïенко) сава юхимо-
вич народився 1902 р. у с. Сенча Лохвицького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1926—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Науковий спі-
вобітник Харківського обласного історичного 
архіву. заарештований 18 квітня 1938 р. як 
член антирад. організації УпСР (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

єсипов олексій федорович народився 
1912 р. у с. Мериносівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ. про-
живав у с. будьонівка вільхуватського р-ну 
Харківської обл. бригадир колгоспу «вели-
кий початок». заарештований 12 вересня 
1937 р. за к.-р. погляди та дебош у конторі 
колгоспу (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1, 69 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 10 січня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у віддалених вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Реабілітований 
20 березня 1990 р.

єськова оксенія іванівна народила-
ся 1890 р. у с. верхній бишкин зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянка, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживала в с. Мас-
лівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 1-го Травня. заарештована 
2 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), а 7 лютого 1939 р. звільнена 
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.

єфанов матвій кирилович народив-
ся 1904 р. у с. Муром бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Липці Липецького 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник сви-

норадгоспу «Липці». У 1919 р. майно частко-
во націоналізоване. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
16 вересня 1937 р. за антирад. 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 15 червня 1989 р.

єфименко (юхименко) гаврило пи-
лиïович народився 1902 р. у с. верхня Оріль-
ка зміївського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Робітник цукрозаводу ім. Леніна. зааре-
штований 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 бурейтабі. Реабі-
літований 12 червня 1989 р.

єфименко іван іванович народився 
1906 р. у с. Остриківка Таврійської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
кисневого заводу. заарештований 1 квітня 
1938 р. за участь у бойовому повстанському 
загоні, к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 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 23 вересня 1960 р.

єфименко іван микитович народився 
1879 р. у с. Остриківка Таврійської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник тресту зелених 
насаджень. заарештований 1 квітня 1938 р. за 
участь у бойовому повстанському загоні, к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 вересня 1960 р.

єфименко костянтин андрійович на-
родився 1902 р. у с. Голубівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Старший диспетчер ст. Куп’янськ пів-
нічно-Донецької залізниці. заарештований 
3 червня 1938 р. як член к.-р. диверсійної 
шкідницької організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 березня 1941 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Комі АРСР. помер 1949 р. у с. Саратовка 
Комі АРСР. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

єфименко костянтин михайлович на-
родився 1911 р. у с. Івани валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-



47Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

та початкова, позапарт., до 1934 р. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник трамвайного тресту. заарештова-
ний 16 березня 1938 р. як член к.-р. бойо-
вої повстанської білогвардійської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 березня 
1938 р. за недоведеності складу злочину зі 
звільненням з-під варти.

єфименко микита іванович наро-
дився 1911 р. у с. Одрадне зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського заводу ковкого чавуну. 
заарештований 31 березня 1938 р. за участь 
у бойовому повстанському загоні, к.-р. діяль-
ність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 вересня 1960 р.

єфименко семен олександрович наро-
дився 1905 р. у Харкові. Українець, з робітни-
ків, освіта неповна середня, позапарт. відбував 
термін покарання у Харківській с.-г. виправно-
трудовій колонії № 19 за вироком Харківського 
облсуду від 16 серпня 1936 р. (статті 97, 106, 
108 КК УСРР). 19 жовтня 1937 р. вМУ ХОУ 
НКвС порушено справу за к.-р. агітацію се-
ред ув’язнених (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 16 травня 1958 р.

єфимець дмитро охрімович, див. 
ЮÕИÌЕЦЬ (Єфèìåцü) Дìèòðî Оõð³ìîâèч.

єфимов валентин валентинович на-
родився 1899 р. у Києві. Росіянин, з міщан, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
плановик артілі «Червоний гужовик». зааре-
штований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської бойової організації (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 21 березня 1989 р.

єфимов дмитро григорович народився 
1895 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Диспетчер комбікормового заводу. заарешто-
ваний 29 квітня 1938 р. як член військово-
націоналістичної антирад. української орга-
нізації (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

єфимов микола сергійович народився 
1890 р. у с. верхній Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-

жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Тернова Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Священик Тернівської церкви. заарештований 
25 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р.

єфимовиЧ владислав стеïанович на-
родився 1900 р. у с. буди Грабські Скерневиць-
кого пов. варшавської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
жарка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Гасло Ілліча». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 серпня 
1937 р. як той, що має родичів у польщі, за 
шпигунство на користь польщі, відвідування 
полького консульства (ст. 546 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 21 серпня 1989 р.

єфРеменко петро петрович народив-
ся 1889 р. у с. бєлоє Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер ХДУ. зааре-
штований 20 березня 1938 р. як член антирад. 
військової націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 травня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

єфРемов євген тимофійович народився 
1913 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., член 
вЛКСМ з 1937 р. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 10 квітня 
1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

єфРемов павло григорович народився 
1900 р. у с. Асіївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. попівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «полум’я революції». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у м. Солікамськ пермської обл. Ре-
абілітований 21 жовтня 1966 р.

єфРемов яків овер’янович народився 
1905 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робітник 
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ст. Лихачове півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав і ви-
сланий за межі р-ну. заарештований 26 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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. Реабілітований 
16 грудня 1966 р.

єЧкін юрій якович народився 1890 р. 
у Курляндській губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1917 р. член партії 
РСДРп(м). проживав у Харкові. Технік-нор-
мувальник ХЕМзу. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

єШенко олександр михайлович наро-
дився 1906 р. у с. покровське валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-

лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. покровське Коломацького р-ну Харків-
ської обл. Робітник механічної бази служби 
колії ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-
арештований 9 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. Термін покарання відбував 
у волготабі у м. Рибінськ Ярославської обл. 
Реабілітований 30 травня 1958 р.

єШко федір альбертович народився 
1889 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. заарештований 
3 березня 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. 26 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ж

жабенок антон михайлович народився 
1881 р. у с. Гентове Дісненського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» 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 
15 вересня 1959 р.

жагУлін кóзьма васильович народився 
1891 р. у с. Михайлівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у радгоспі «Комбайн» у Ло-
зівському р-ні Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
6 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. помер 
11 грудня 1941 р. у м. Чебоксари Чувась-
кої АРСР. Реабілітований 30 грудня 1960 р.

жадан володимир григорович народився 
1895 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Ковалівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Газети «вісті». У 1932 р. майно конфіс-
коване. заарештований 17 листопада 1937 р. 

за антирад. 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 12 травня 1989 р.

жадан григорій якович народився 
1906 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колон-
таїв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний жовтень». зааре-
штований 16 лютого 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 21 квіт-
ня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
31 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
31 січня 1958 р.

жадан леонтій миколайович народився 
1893 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колон-
таїв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник пархомівського бурякорад-
госпу. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію та службу в білій армії 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 листопада 1960 р.

жадан павло михайлович народився 
1873 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Комарівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник перевалочного пункту Ананьївського 
цукрозаводу. У 1930 р. розкуркулений, висла-
ний до північного краю, у 1933 р. із заслання 
втік. заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
роботу (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.

жадан федір трохимович народився 
1910 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ковалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нова праця». заарештований 
1 листопада 1937 р. як член к.-р. повстанської 
групи та за антирад. шкідницьку роботу в кол-
госпі (статті 5410 ч. 1, 547, 5411 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 червня 1989 р.

жадан яків петрович народився 1875 р. 
у с. Колонтаїв богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний жовтень». У 1930 р. розкуркуле-
ний, висланий до північного краю. У 1934 р. 
із заслання втік. заарештований 1 серпня 
1937 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 15 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на  
10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

жаданенко-жданов дмитро овксен-
тійович народився 1884 р. і проживав у Хар-
кові. Українець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., у 1919—1922 рр. член РКп(б). Ро-
бітник 2-ї республіканської друкарні. зааре-
штований 30 січня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 548, 5410, 5411 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. Ре-
абілітований 31 грудня 1958 р.

жадановський василь миколайович 
народився 1898 р. у с. бочкове вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. про-
живав у с. варварівка вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Учитель НСШ. під арештом 
у 1921, 1928 і 1932 рр. за службу у білій армії 
та антирад. діяльність. У 1933 р. за прихову-
вання служби в білій армії позбавлений волі 
на 3 роки, звільнений з-під варти через 10 мі-

сяців. заарештований 17 листопада 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 1 лютого 1939 р. (ст. 10 КК УРСР). вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 травня 1939 р. 
справу закрито (ст. 10 КК УРСР) з направлен-
ням на примусове лікування до психлікарні.

жадановський михайло петрович 
народився 1896 р. у с. Іванківці Лубенсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Актор театру ім. Шев-
ченка. заарештований 20 квітня 1938 р. як 
агент польської розвідки (ст. 541 п. «а» 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 11 березня 1988 р.

жадановський сергій михайлович 
народився 1893 р. у с. Сенькове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Хатнє вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. безпарафіяльний священик. 
[У 1934 р. позбавлений виборчих прав]. за-
арештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію, розпалення національних почуттів серед 
українського населення (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 23 березня 1989 р.

жадановський сергій петрович на-
родився 1901 р. у с. Онуфріївка Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. Українець, із 
священослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Радіоінженер Харків-
ського центрального телеграфу. заарештова-
ний 23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, 
участь у білогвардійському підпіллі (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 грудня 1956 р.

жадановський стеïан іванович на-
родився 1889 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник центральної поліклініки півд. залізни-
ці. У 1929 р. позбавлений виборчих прав за 
службу в білій армії. заарештований 2 травня 
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.
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жакУн лóк’ян гнатович народився 
1899 р. у с. залужжя Рівненського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ст. Харків-балашівка півд. залізниці. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за розві-
дувальну діяльність (ст. 546 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 19 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 червня 1960 р.

жалинський юхим тимофійович на-
родився 1894 р. у с. Кислицьке вінницького 
пов. подільської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, член вКп(б) 
з 1929 р. проживав у Харкові. Директор Обл-
хаторгу. заарештований 11 серпня 1938 р. як 
член правотроцькістської терористичної орга-
нізації (статті 546, 5411, 548 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 січня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

жамкоцян олена миколаївна народи-
лася 1900 р. у м. Курськ Курської губ. Росіян-
ка, із службовців, освіта початкова, позапарт., 
до 1934 р. член вКп(б). проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 2 жовтня 
1937 р. за шпигунство і зв’язки з німецьким 
консульством (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС 3 жовтня 1937 р. зі 
звільненням з-під варти.

жамкоЧян мкртич вартанович народив-
ся 1887 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірменин, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. продавець Харківського міськ- 
харчоторгу. заарештований 20 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 розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

жамхаРянц захар караïетович народив-
ся 1880 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, з кус-
тарів, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чистильник взуття артілі «Схід». заарештова-
ний 28 грудня 1937 р. за спекуляцію (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 червня 1957 р.

жан дсічен михайло народився 1880 р. 
у провінції Шандун, Китай. Китаєць, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживав у стан. 
Уласпа Краснодарського краю. Агент з по-
стачання Утильсировини. заарештований 
20 березня 1938 р. у м. Чугуїв Харківської 
обл. 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.

жан жалó андрій народився 1888 р. 
у м. Цзинші (пекін), Китай. Китаєць, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Терни Улянівського р-ну Харківської 
обл. збирач утильсировини. заарештований 
4 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 19 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

жаРиков олексій гаврилович народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1934 р. кандидат у члени вКп(б). 
Робітник Харківського велосипедного заводу. 
заарештований 18 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 19 травня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

жаРиков оïанас полікарïович наро-
дився 1877 р. у Києві. Росіянин, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник трикотажної фабрики Спіл-
ки колишніх політкаторжан. заарештований 
21 березня 1938 р. як член диверсійної терорис-
тичної 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.

жаРко семен леонтійович народився 
1892 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мосьпанове Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 1-го Серпня. У 1932 р. розкуркулений 
і нарсудом Чугуївського р-ну за невиконання 
плану хлібозаготівлі (ст. 58 КК УСРР) засу-
джений на 5 років вислання за межі УСРР. 
заарештований 6 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 20 березня 1989 р.

жаРов василь онисимович народився 
1902 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Росіянин, з торговців, освіта початкова, по-
запарт., у 1930—1934 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник бєлгородської контори 
Трансторгхарчу півд. залізниці. заарештований 
8 січня 1938 р. за к.-р. троцькістську роботу 
(ст. 5810 ч. 1 КК УРСР), а 4 квітня 1939 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. 
Справу закрито прокуратурою півд. залізниці 
15 травня 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРФСР).
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жаРський іван йосифович народився 
1906 р. у с. Радзивилівка бердичівського пов. 
Київської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Лозова Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Куйбишева. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
14 листопада 1937 р. як член польської к.-р. на-
ціоналістичної організації пОв (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 20 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 21 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 16 січня 1960 р.

жаРський карл йосифович народився 
1900 р. у с. Любарська Гута Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, з ро-
бітників, неписьмен., позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер Мерефянського склозаводу. за-
арештований 4 січня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою 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 26 серпня 1958 р.

жвиЧ петро антонович народився 1894 р. 
у м. Крюків Кременчуцького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. завідувач електропідстанції ст. панюти-
не півд. залізниці. 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 проку-
рора СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

жгивальов олександр іванович наро-
дився 1890 р. у с. Раменьє Ярославської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1917—1928 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник військово-на-
вчального пункту Червонозаводської райра-
ди Тсоавіахіму. заарештований 15 листопада 
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 з негайним виконанням ви-
року згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 листопада 1956 р.

жгивальова катерина петрівна на-
родилася 1893 р. у м. Ярославль Ярославської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 

позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 20 травня 1938 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 19 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ждамаРов єгор тимофійович народився 
1910 р. у с. берестовенька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник комбікормового заводу. 
У 1929 р. як член сім’ї куркуля висланого за 
межі села. заарештований 8 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито Красноградським Рв НКвС 8 трав-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). У липні 
1943 р. мобілізований до РСЧА, червоноармі-
ець 3-го стріл. батальону 152-го армійського за-
пасного стріл. полку Ленінградського фронту. 
заарештований 22 серпня 1944 р. за антирад. 
висловлювання (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і вій-
ськовим трибуналом 2-ї ударної армії 7 жов-
тня 1944 р. (ст. 5810 ч. 2 з санкції ст. 582 КК 
РРФСР) засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у Норильтабі, 19 січня 1952 р. з-під варти 
звільнений. Реабілітований 30 квітня 1996 р.

ждамаРов трохим іларіонович наро-
дився 1905 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 1-го Трав-
ня. заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 4 червня 1965 р.

жданко микола володимирович наро-
дився 1902 р. у с. Мала Токмачка бердян-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. військовий керівник 
Харківського текстильного технікуму. зааре-
штований 29 березня 1938 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 19 червня 1964 р.

жданов митрофан іванович народив-
ся 1903 р. у м. болхов болховського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
ступник керуючого Харківського відділення 
тресту «Металобрухт». У 1933 р. під слідством 
Ов Укр військокругу і ДпУ УСРР як член к.-р. 
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організації (ст. 5410 КК УСРР). заарештований 
23 лютого 1938 р. як член антирад. організації, 
у минулому білогвардійський офіцер (стат-
ті 5410, 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.

жданов яків андріянович народився 
1877 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гракове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. поденник. 
У [1931] р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 14 серпня 1937 р. 
за терористичні настрої та зв’язок з групою 
куркулів (статті 5410, 5411, 548 через ст. 17 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 10 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 березня 1989 р.

жданюк хома йосиïович народився 
1891 р. у с. зіньковці волковиського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1919—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. Шебелинка балаклійського р-ну 
Харківської обл. завідувач Шебелинського 
зсипного пункту «заготзерно». заарештований 
14 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1963 р.

жебиньов петро іванович народив-
ся 1885 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта вища, позапарт. викладач 9-ї 
школи військових льотчиків. заарештований 
15 січня 1938 р. як член к.-р. української наці-
оналістичної організації (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 10 квітня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 липня 1957 р.

жеваго (живаго) гаврило мóсійович 
народився 1877 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник механічного заводу комуни 
ім. Дзержинського. заарештований 11 берез-
ня 1938 р. як член антирад. есерівської те-
рористичної 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.

жегаРіз михайло адамович, див. ЖИ-
ГАÐ²З (Жèгàð³ñ, Жåгàð³ç) Ìèõàйлî Аäàìîâèч.

жейкова ганна павлівна (виродова 
ганна сергіївна) народилася 1906 р. у м. Луцьк 
Луцького пов. волинської губ. Росіянка, 
з кустарів, неписьмен., позапарт. проживала 
в Харкові. Ув’язнена Харківської змішаної 
в’язниці. Ухвалою трійки при УНКвС по 
Харківській обл. від 22 серпня 1937 р. (ст. 80 
ч. 1 КК УРСР) за порушення паспортного ре-
жиму позбавлена волі на 2 роки. заарештова-
на 17 листопада 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Справу закрито ввТК УНКвС по Харківській 
обл. 7 червня 1939 р. за недостатності матері-
алів. звільнена з-під варти 19 червня 1939 р.

желєзкін валентин олександрович на-
родився 1906 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, соціальне по-
ходження невідоме, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду ім. Комінтерну. заарештований 14 лип-
ня 1938 р. за хуліганство та антирад. розмови 
(статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР), направ-
лений до Центрального психоневрологічного 
інституту на обстеження. Харківським облсу-
дом 27 березня 1939 р. справу закрито (ст. 10 
КК УРСР) з направленням до психіатричного 
інституту на примусове лікування.

желєзко вікентій вацлавович наро-
дився 1902 р. у с. Стара богушівка жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоолександрівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. КІМ. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
31 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність 
та к.-р. агітацію (статті 546, 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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

желєзко франц вацлавович народився 
1910 р. у с. Стара богушівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новолек-
сандрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. КІМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член к.-р. куркульської групи та за 
антирад. 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 5 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 лютого 1961 р.
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желєзний яків соломонович народив-
ся 1880 р. у м. забичани Климовичівського 
пов. Могильовської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач складу Харпаливторгу. зааре-
штований 21 вересня 1937 р. за шпигунство 
(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. Роз-
стріляний 27 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 серпня 1989 р.

желєзняк іван васильович народив-
ся 1888 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 28 березня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 29 травня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 1 рік 6 місяців 
позбавлення волі з обмеженням прав на 2 ро-
ки. Справу закрито верховним Судом УРСР 
17 вересня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

желєзов георгій іванович народив-
ся 1873 р. у с. Нова водолага валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. південний Харківського р-ну Харків-
ської обл. бухгалтер Укрголовскла. заарешто-
ваний 2 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 19 травня 1938 р. за недоведенос-
ті складу злочину.

желізний данило овксентійович на-
родився 1893 р. у с. Романівка Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1918—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у с. Федорівка велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. Керуючий 
відділенням радгоспу «Федорівський». зааре-
штований 27 вересня 1937 р. за шкідницьке 
збереження зерна, великі втрати під час жнив 
(ст. 547 КК УРСР) і нарсудом великобурлуць-
кого р-ну 9 березня 1938 р. (статті 100 ч. 1, 
801 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ. Харківським облсудом 
4 квітня 1938 р. справу повернено на нове 
судочинство у іншому складі суддів. Нарсу-
дом великобурлуцького р-ну 9 травня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 10 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

желіховська стеïанида григорівна 
народилася 1898 р. у м. більськ більського 
пов. Гродненської губ. білоруска, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 20 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 29 травня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент вислана до Казахста-
ну на 5 років. Реабілітована 18 червня 1958 р.

желіховський гнат антонович на-
родився 1882 р. у м. водзислав Андріївського 
пов. Келецької губ. поляк, з міщан, осві-
та початкова, у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Механік 13-го цегельно-
го заводу. заарештований 29 вересня 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 розстріл, проте був вбитий оперу-
повноваженим УДб ХОУ НКвС павлюком 
під час допиту зі застосуванням засобів фізич-
ного впливу з метою отримання додаткових 
свідчень, на що мав дозвіл від виконувача 
обов’язків начальника УНКвС по Харківській 
обл. Рейхмана. за необхідності приховати 
факт смерті засудженого матеріали криміналь-
ної справи сфальсифіковано і желіховський 
зазначений як розстріляний 20 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

желноваЧ дмитро климович народив-
ся 1895 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 «Червоний колос». заарештований 
4 грудня 1937 р. як баптист, за антирад. агі-
тацію серед колгоспників та к.-р. погляди 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Самар-
табі, Східтабі та Нижамуртабі. Реабілітований 
29 червня 1989 р.

желтУхін (жовтóхін) манóїл кóзьмич 
народився 1868 р. у с. Малі проходи Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять, у минулому священно-
служитель. заарештований 28 березня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. (ст. 546 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 16 червня 1959 р.

желябовський марко макарович 
народився 1878 р. у с. бочкове вовчансько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. бочкове 
вовчанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ілліча. У 1932 р. розкуркулений. 
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заарештований 18 жовтня 1937 р. за антирад. 
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 26 жовтня 1989 р.

жемеРов михайло тимофійович наро-
дився 1886 р. у стан. Арчеда Усть-Медвецького 
окр. Області війська Донського. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Оргенергобуду. зааре-
штований 27 липня 1938 р. як член білогвар-
дійської організації (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 542, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 30 травня 1958 р.

жемеРУк олесандр іванович народив-
ся 1914 р. у с. Торговище [волинської губ.]. 
Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. Служив у Харкові. Червоноармієць 
школи молодшого начальницького складу то-
пографічної служби РСЧА. заарештований 
28 листопада 1938 р. за образу словами і ді-
ями осіб, які виконували службові обов’язки 
(статті 2063 п. «а», 2065 п. «а» КК УРСР) 
і 113-м військовим трибуналом ХвО 14 січ-
ня 1939 р. (статті 5410 ч. 1, 2063 п. «б» КК 
УРСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 14 квітня 1995 р.

жендРинський євгеній федорович на-
родився 1894 р. на ст. Лунинець пінського пов. 
Мінської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
неповна середня, з 1920 р. член вКп(б). про-
живав і працював директором у зернорадгоспі 
ім. 20-річчя жовтня у борівському р-ні Хар-
ківської обл. заарештований 9 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 541 п. «б», 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.

жеРебний яків прокоïович народився 
1877 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 17 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 10 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР) засуджений на 7 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 29 червня 
1939 р. термін покарання знижено до 4 років 
позбавлення волі у зМУ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

жеРевЧУк федір іванович народився 
1878 р. у с. білокоровичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. Черне-
щина Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку виселений з при-
кордонної смуги. заарештований 10 лютого 
1938 р. як член політбанди Соколовського, за 
антирад. агітацію (статті 5410, 5413 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 19 лютого 1960 р.

жеРнова віра антонівна народилася 
1887 р. у с. березова Рудка пирятинського 
пов. полтавської губ. Українка, із священ-
нослужителів, освіта вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Секретар-друкарка управління 
Шатилівського будмістечка облбудтресту. за-
арештована 25 січня 1938 р. як агент інозем-
ної розвідки (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 
1939 р. за шпигунство та антирад. агітацію ви-
слана до Казахстану на 5 років. Реабілітована 
16 травня 1989 р.

жеРнова домна іванівна народилася 
1903 р. у с. бригадирівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Ро-
бітниця швейної фабрики № 3 «більшовичка 
України». заарештована 27 вересня 1937 р. 
як дружина засудженого і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 листопада 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Сибтабі. На 1958 р. про-
живала в Києві. Реабілітована 1 квітня 1958 р.

жеРновий іван артемович народив-
ся 1888 р. у с. піски Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. Експедитор 
ІпРзу. У 1932—1933 рр. під слідством ДТв 
ОДпУ півд. залізниці за антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УСРР). заарештований 
24 лютого 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації, що готувала 
збройне повстання на випадок війни капі-
талістичних держав з СРСР (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. 
Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 липня 1989 р.

жеРновий прокіï калинович народив-
ся 1897 р. на хут. бабенків Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник ди-
ректора Харківського міськхарчоторгу. за-
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арештований 2 серпня 1937 р. як член к.-р. 
терористичної шкідницької організації пра-
вих (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
1 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 листопада 1958 р.

жеРновников яків сïиридонович на-
родився 1890 р. у с. Руська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу ім. Щорса. заарештований 
6 серпня 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. Реабілітований 6 грудня 1989 р.

живаго гаврило мóсійович, див. ЖЕ-
ÂАГО (Жèâàгî) Гàâðèлî Ìóñ³йîâèч.

животков володимир захарович на-
родився 1895 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, із священнослужителів, освіта ви-
ща, позапарт., у 1916—1920 рр. член УСДРп, 
у 1920—1921 рр. член УКп, у 1927—1930 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Таранівка зміїв-
ського р-ну Харківської обл. Учитель Таранів-
ської СШ. заарештований 17 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 22 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 жовтня 1956 р.

животов дмитро якович народився 
1896 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. вільхуватка віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Робітник 
вільхуватської МТС. заарештований 8 травня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 21 березня 1989 р.

животов петро федорович народився 
1901 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер контори «Головборошно». заарешто-
ваний 16 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, 
боротьбу проти партизан під час Громадян-
ської війни (статті 5411, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. (статті 541 «а», 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1957 р.

животова мотрона захарівна наро-
дилась 1875 р. у с. вільхуватка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Росіянка, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживала в с. віль-
хуватка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Селянка-одноосібниця. У 1935 р. частину 
майна конфісковано, позбавлена виборчих 
прав. заарештована 19 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію, терористичні настрої та розклад-
ницьку роботу в колгоспі (статті 5410 ч. 1, 5413 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляна 14 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літована 27 травня 1989 р.

жигадло болеслав адольфович на-
родився 1898 р. у с. писарівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник Мереф’янського склозаводу. 
У 1934 р. під слідством за ст. 5410 КК УСРР. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (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.

жигадло станіслав флоріанович наро-
дився 1886 р. у міст. Ушомир житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із службовців, 
письмен., позапарт. проживав у с. Тим-
офіївка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Коваль колгоспу «Червоний прапор».  
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 31 грудня 1937 р. за к.-р. роботу (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 особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Картабі. Реабілітований 
8 серпня 1989 р.

жигайло сидір юхимович народився 
1897 р. на хут. Чорнобаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Чорноба-
ївка Савинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». заарештова-
ний 12 грудня 1937 р. як член к.-р. терористич-
ної диверсійної організації (статті 548, 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 1 лютого 1964 р.
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жигаР олексій кирилович народився 
1898 р. у с. Радваничі брестського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1920—1921 і 1925—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Студент Хар-
ківського фінансово-економічного інституту. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за розвіду-
вальну роботу (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 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1957 р.

жигаР феодосія кирилівна народилася 
1908 р. у с. Радваничі брестського пов. Грод-
ненської губ. білоруска, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживала в Хар-
кові. Студентка ХДУ ім. М. Горького. зааре-
штована 17 листопада 1937 р. за шпигунство 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
за підозрою у шпигунстві позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 січня 1940 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого зі 
звільненням з-під варти. На 1957 р. прожива-
ла в м. Львів. Реабілітована 22 березня 1957 р.

жигаРіз (жигаріс, жегаріз) михайло 
адамович народився 1896 р. у с. павлушта во-
линської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Тимофіївка близню-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Колективна праця». заарештований 6 вересня 
1937 р. за зв’язки з польським консульством 
та листування з закордоном (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 18 липня 1961 р.

жигилій андріян омелянович народив-
ся 1893 р. у с. Мануйлове валківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мануйлове 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1-го Травня. У 1933 р. майно кон-
фісковано. заарештований 2 березня 1938 р. 
за службу в армії Денікіна, царській жандар-
мерії та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

жигилій іван сильвестрович народився 
1903 р. у с. базилівщина Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Інструктор Сахновщинсько-
го райвідділу народної освіти. заарештований 
12 квітня 1938 р. як член к.-р. націоналістич-

ної організації (статті 547, 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.

жидецький амбросій йосифович на-
родився 1904 р. у с. Михайлівка волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Комунарка Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний комунар». заарештований 16 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської польщі 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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 квітня 1959 р.

жидецький бернард йосифович на-
родився 1908 р. у с. Михайлівка волинської 
губ. поляк, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. Комунарка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Комірник колгоспу ім. 8-го 
березня. заарештований 16 грудня 1937 р. як 
прибічник фашистської польщі, за антидер-
жавну та к.-р. діяльність (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

жидецький михайло йосифович наро-
дився 1905 р. у с. Михайлівка волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Комунарка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 8-го берез-
ня. заарештований 16 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської польщі 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 ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

жидзе едóард вільгельмович народився 
1879 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1920—
1922 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Кустар. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
членство в латиському клубі «Дарбс» (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
20 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

жидков андрій михайлович народився 
1897 р. у с. посудичі Стародубського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1926 р. проживав у Хар-
кові. Начальник 3-го відділення санвідділу 
штабу ХвО, військовий лікар 2-го рангу. за-
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арештований 28 червня 1938 р. як учасник 
антирад. військово-фашистської змови (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 9 травня 1939 р. (статті 541 
п. «б», 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 5 років і по-
збавленням військового звання «військовий 
лікар 2-го рангу». Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 17 липня 1939 р. 
справу направлено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито Ов 
НКвС ХвО 16 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

жидков іван григорович народився 
1915 р. у с. в’язове богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець. із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1930—1938 рр. член вЛКСМ. 
Служив у м. Чапаєвськ Куйбишевської обл. 
Червоноармієць 191-го полку внутрішніх 
військ НКвС приволзького військокругу. за-
арештований 28 серпня 1938 р. за антирад. 
діяльність (статті 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР), 
справу закрито військовою прокуратурою вну-
трішніх військ НКвС приволзького військ-
округу 13 січня 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРФСР).

жидков федір григорович народився 
1894 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Скрипаї зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник ДЕСу № 2 
ЕСХАРу. заарештований 19 квітня 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної організації (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

жила дмитро пантелеймонович наро-
дився 1906 р. у с. Олександрівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Олександрівка зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 8-го 
березня. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито ЕКУ УНКвС по 
Харківській обл. 4 листопада 1939 р. (ст. 4 п. 9 
КК УРСР) зі звільненням з-під варти.

жила (жило) павло васильович наро-
дився 1893 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з торговців, письмен., позапарт. Уповноваже-
ний артілі «промхудожник». заарештований 
11 квітня 1938 р. як агент польської розвідки 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

жилевиЧ казимир йосифович народив-
ся 1897 р. у м. Шавлі Шавельського пов. Ко-
вельської губ. Литовець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., член вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. зааре-
штований 3 грудня 1937 р. за шпигунську ди-
версійну 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 12 грудня 1961 р.

жилін гаврило оïанасович народив-
ся 1888 р. у с. Довжанка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. До-
вжанка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Новий шлях». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 22 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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 18 квітня 1989 р.

жилінський йосиф васильович наро-
дився 1906 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
письмен., позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
елеватора заготзерна. заарештований 29 січ-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність, підрив могут-
ності рад. держави (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 березня 1959 р.

жилінський сергій георгійович наро-
дився 1905 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з дворян, освіта вища, позапарт. Інженер депо 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
5 грудня 1937 р. як член троцькістської дивер-
сійної організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 серпня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 12 квітня 1957 р.

жилінський сигізмóнд васильович на-
родився 1899 р. у варшаві. поляк, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник 5-го держмлина. заарештований 
20 січня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
на користь іноземної держави (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

жилкін тимофій данилович народився 
1892 р. у с. Любич плоцької губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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і працював сільгоспробітником у радгоспі 
«Комуніст» Лозівського р-ну Харківської обл. 
У 1921 р. під арештом за участь у к.-р. по-
встанні. У 1929 р. під слідством ДпУ УСРР за 
антирад. агітацію. заарештований 13 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411, 
5617 КК УРСР), справу закрито прокурором 
Лозівського р-ну 24 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

жилко-жиленко олександр артемо-
вич народився 1891 р. у м. богодухів бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник головного бухгалтера 
Харківської контори «Головпенькоджут». за-
арештований 10 квітня 1938 р. як член к.-р. 
військової націоналістичної організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 серпня 1958 р.

жило іван федорович народився 1905 р. 
і проживав у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта початкова, кандидат у члени вКп(б) 
з 1932 р. Майстер ХЕМзу. заарештований 
12 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 5 травня 1938 р. зі звільнен-
ням з-під варти як помилково заарештованого.

жило кóзьма іванович народився 1899 р. 
у с. Немишля Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 4 травня 1938 р. як 
член шпигунської організації (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1961 р.

жило павло васильович, див. ЖИЛА 
(Жèлî) Ïàâлî Âàñèлüîâèч.

жиловська антоніна францівна на-
родилася 1887 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. полька, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
в с. зарубинка вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Домогосподарка. У 1934 р. в ад-
міністративному порядку переселена з при-
кордонної смуги. заарештована 27 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.). Рішення у справі відсутнє.

жиловський сигізмóнд миколайович 
народився 1886 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. зарубинка вільхуватського р-ну Хар-

ківської обл. Робітник майстерні з ремонту 
взуття. У 1934 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 13 серпня 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 грудня 1965 р.

жиРов василь георгійович народився 
1903 р. у м. Дружківка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Керівник розрахункової групи будівельного 
управління № 8 на ХТз. У 1920 р. Ов 13-ї армії 
позбавлений волі в концтаборі в Орловській 
губ. У 1927 р. під слідством органів ДпУ в Оде-
сі. заарештований 2 серпня 1937 р. за службу 
в армії Денікіна (ст. 5413 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 6 березня 1989 р.

жиРов олексій миколайович народився 
1882 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. завідувач 
відділення Ізюмського гужового транспорту. 
заарештований 10 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 542, 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 28 трав-
ня 1938 р. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

жиРов павло миколайович 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. Чор-
нороб петрівського лісництва. У 1931 р. роз-
куркулений. У 1932 р. нарсудом петрівського 
р-ну (ст. 5811 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі. Термін покарання від-
бував у Куп’янській с.-г. колонії, звідки втік 
у 1933 р. заарештований 12 вересня 1937 р. 
за антирад. роботу, зв’язок з кримінальним 
елементом (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 14 червня 1989 р.

жиРов федір іванович народився 1890 р. 
у с. Лагері зміївського пов. Харківської губ.  
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Сторож складу Харліспром-
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госпу на ст. балаклія північно-Донецької за-
лізниці. У 1929 р. розкуркулений. У 1930 р. за 
к.-р. діяльність засуджений на 5 років позбав-
лення волі у вТТ. заарештований 19 грудня 
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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

жиРомський едóард адольфович на-
родився 1880 р. у с. Іванковичі Слонімського 
пов. Гродненської губ. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Інженер НДІ металів. заарештований 22 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (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 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

житеньов іван андрійович народився 
1871 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
лісоскладу. заарештований 5 серпня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

житеньов петро микитович народив-
ся 1882 р. у с. велика бабка вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вели-
ка бабка Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу. У 1918 р. як колиш-
ній жандарм позбавлений виборчих прав, а у 
1933 р. [нарсудом Старосалтівського р-ну] за-
суджений на 4 роки позбавлення волі з част-
ковою конфіскацією майна. заарештований 
за антирад. 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 17 травня 1989 р.

житкевиЧ станіслав аïоллонович на-
родився 1906 р. у с. Радзивилівка бердичів-
ського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ло-
зова Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Куйбишева. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 вересня 
1937 р. як активний релігійник та за антирад. 
настрої (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 16 січня 1960 р.

житнєв кóзьма стеïанович народився 
1903 р. на хут. Лісовецький зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
бригадиром у радгоспі «Комуніст» у балаклій-
ському р-ні Харківської обл. заарештований 
28 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
шкідницької організації (статті 547, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито прокурором Ізюм-
ського р-ну 17 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти на підписку 
про невиїзд з 19 січня 1939 р.

житник іван гаврилович народив-
ся 1906 р. у с. Шипувате вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі «Червона хви-
ля» великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
заарештований 25 грудня 1937 р. за к.-р. на-
строї та терористичні наміри (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 грудня 1989 р.

житник олексій гóрійович народився 
1894 р. у с. Гаврилівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Артист 
хору Харківської державної опери. заарешто-
ваний 12 серпня 1937 р. як член к.-р. монархіч-
ної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

житник пилиï іванович народився 
1899 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Лісник Ізюмського ліс-
госпу. заарештований 10 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. шкідницької організації (ст. 547 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 23 травня 1959 р.

житник пилиï христофорович наро-
дився 1883 р. на хут. Одрада богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кос-
тянтинівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. поденник. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 21 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію та незадоволення існуючим ладом 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 квітня 1989 р.

житников михайло григорович на-
родився 1897 р. у с. Курачево бірського пов. 
Уфимської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1933 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник Харківського 
канатного заводу. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну та антирад. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

жихаР олександр гнатович народився 
1892 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Хотімля Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Робітник рад-
госпу «профінтерн». Розкуркулений. зааре-
штований 23 жовтня 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. Реабілітова-
ний 24 березня 1989 р.

жихаРев андрій юхимович народився 
1905 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на роз’їзді 
Щеняче у Шевченківському р-ні Харківської 
обл. Робітник бурякопункту на роз’їзді Ще-
няче північно-Донецької залізниці. заареш-
тований 11 квітня 1938 р. як член к.-р. укра-
їнської націоналістичної повстанської бойо-
вої організації (статті 542, 547, 5410, 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 26 серпня 1960 р.

жихаРев григорій іванович народив-
ся 1889 р. у с. зачугівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач магазину заводу Харчоторгу. У 1929 р. 
розкуркулений. У 1929—1935 рр. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 27 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 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 липня 1989 р.

жихаРев іван іванович народився 
1885 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Городник при училищі 

Червоних старшин. До 1927 р. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 19 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 1 квітня 1989 р.

жменько стеïан васильович народився 
1912 р. у м. перемишль перемишлянського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Коректор Держтехвидавництва. зааре-
штований 13 серпня 1937 р. за розвідувальну 
та антирад. діяльність (статті 546, 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 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

жменя василь петрович народився 
1896 р. у с. волоконовка валуйського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920 р. член РКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Чоботар промартілі «зірка». 
Розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та поширення чуток про голод (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 верес-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Івдельта-
бі. постановою НКвС УРСР від 9 лютого  
1940 р. термін покарання знижено до 5 років 
позбавлення волі. На 1957 р. проживав у м. Ку-
п’янськ. Реабілітований 16 травня 1958 р.

жовта естер менделівна народилася 
1903 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврейка, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 19 листопада 1937 р. як дружина засудже-
ного за шпигунство на користь польщі (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.

жовтецький болеслав григорович на-
родився 1908 р. у с. Дзикунка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. верх-
ня Самара близнюківського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Червона 
Самара». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 2 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-
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стріляний 21 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 грудня 1962 р.

жовтУхін манóїл кóзьмич, див. ЖЕЛ-
ТÓÕ²Н (Жîâòóõ³í) Ìàíó¿л Êóçüìèч.

жогленко василь наóмович народився 
1883 р. у с. Яковлівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Яковлівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. У 1932 р. під арештом за к.-р. 
діяльність. заарештований 29 квітня 1938 р. 
за ст. 541 п. «а» КК УРСР, справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 29 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

жолковський соломон якович наро-
дився 1902 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник головного конструктора заводу № 135. 
заарештований 26 квітня 1938 р. як член к.-р. 
троцькістської шкідницької організації (стат-
ті 547, 5411, 548 КК УРСР), 28 вересня 1938 р. 
етапований до бутирської в’язниці до Мо-
скви. військовою колегією верховного Суду 
СРСР 29 травня 1940 р. (статті 587, 5811 КК 
РРФСР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років 
і конфіскацією майна. Справу закрито прези-
дією верховної Ради СРСР 25 липня 1940 р. зі 
звільненням з-під варти. проживав у Москві. 
Реабілітований 26 листопада 1955 р.

жолоб андрій іванович народився 1896 р. 
у с. благодатне бєлгородського пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Ізбицьке вовчанського р-ну 
Харківської обл. Служитель культу. У 1930 р. 
позбавлений волі на 10 років, звільнений з-під 
варти в 1937 р. заарештований 18 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. військовим трибуналом 
МвС Сумської обл. 14 квітня 1950 р. (ст. 2 
Указу пвР СРСР від 4 червня 1947 р.) засудже-
ний на 20 років позбавлення волі. звільнений 
з-під варти 14 квітня 1953 р. (указ від 27 берез-
ня 1953 р.). Реабілітований 31 травня 1963 р.

жолобов микола іванович, див. ЖО-
ЛÓБОÂ (Жîлîáîâ) Ìèêîлà ²âàíîâèч.

жолтий семен якович народився 
1896 р. у [м. Ченстохов Ченстоховського пов. 
петроковської губ.] єврей, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник пивного заводу № 1. заарештований 
20 жовтня 1937 р. за шпигунську 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. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 вересня 1957 р.

жолтобРов микита семенович наро-
дився 1887 р. на хут. Астаховка воронезької 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. водяна вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«2-га п’ятирічка». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію проти реалізації позики «Оборона кра-
їни», хлібопостачань державі, розкладання 
дисципліни в колгоспі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 23 вересня 1937 р. (ст. 5410 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 12 червня 1989 р.

жолУбов (жолобов) микола іванович 
народився 1879 р. на хут. благодатний ва-
луйського пов. воронезької губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Із-
бицьке вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник Старицького лісництва вовчансько-
го лісгоспу. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (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 21 квітня 1989 р.

жоРник никанор костянтинович наро-
дився 1895 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. Черговий 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 7 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
вербування нових членів до секти євангелістів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці у спецскладі 24 квітня 1938 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Термін покарання  
відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Реабілітований 31 січня 1992 р.

жоРник філон васильович народився 
1887 р. у с. Сінне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Клинове богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу ім. Леніна. У 1921 р. частину 
майна конфісковано. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 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 Камишинському ОТп Тайшеттабу та брат-
ському вТТ. Реабілітований 14 липня 1989 р.

жоРниЧенко пилиï наóмович наро-
дився 1895 р. у с. Дисківка Куп’янського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за службу в поліції в минулому і за к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5413 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 Нижамуртабі. помер 
1943 р. у таборі в м. волочаївка Хабаровського 
краю. Реабілітований 13 березня 1959 р.

жУбінська ірина іванівна народилася 
1898 р. у с. Рижів Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Касир 
районного вузла зв’язку № 3. заарештована 
3 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 5 ро-
ків. Реабілітована 21 березня 1989 р.

жУбінський генріх валентинович на-
родився 1884 р. у варшаві. поляк, з міщан, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Артист Харківської державної 
естради. заарештований 30 вересня 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 1 вересня 1989 р.

жУвак микола дмитрович народився 
1910 р. на хут. жуваківка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював сільгосп-
робітником радгоспу «Червоний жовтень» 
у Савинському р-ні Харківської обл. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 25 вересня 
1937 р. за антирад. діяльність (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 по-
карання відбував у південтабі у бурят-Мон-
гольській АРСР. Реабілітований 26 червня  
1989 р.

жУвак яків леонтійович народився 
1898 р. на хут. жуваківка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. жу-
ваківка Савинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного, бригадир. за-
арештований 9 листопада 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 груд-
ня 1937 р. (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 

17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 квітня 1989 р.

жУвака григорій сильвестрович наро-
дився 1873 р. у с. Крючки Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. жуваківка Са-
винського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. будьонного. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито Савинським Рв НКвС 26 січня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

жУга єлисей іванович народився 1899 р. 
у с. волохів Яр зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Чугуївського цегель-
ного заводу. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 4 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 з конфіскацією 
майна. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

жУга іван стеïанович народився 1888 р. 
у с. Гракове зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Комендант 
бараків ХТз. заарештований 3 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 28 лютого 1989 р.

жУга павло трохимович народився 1921 р. 
у с. Мосьпанове зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мосьпанове Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Учень СШ. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 5 березня 1938 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбу-
вав у Херсонській виправно-трудовій колонії 
№ 10. Реабілітований 26 квітня 1990 р.

жУга трохим михайлович народився 
1888 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мосьпанове Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 2-ї п’ятирічки. заарештований 6 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував в Амуртабі на ст. Тахтамигда Амурської  
залізниці. Реабілітований 21 березня 1989 р.
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жУга федір стеïанович народився 1899 р.  
у с. Гракове зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. продавець буфету ст. Чугуїв півд. 
залізниці. заарештований 28 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (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 28 лютого 1989 р.

жУк дмитро дмитрович народився 1916 р.  
у м. Харбін, північна Маньчжурія, Китай. 
Росіянин, із службовців, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Держ-
автоінспектор управління РСМ ХОУ НКвС. 
заарештований 14 березня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
11 жовтня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у Івдель-
табі. На 1989 р. проживав Харкові, пенсіонер. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

жУке Рóдольф янович народився 1896 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1917—
1924 рр. член РКп(б). 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

жУков василь єлисейович народився 
1882 р. у с. Рубці Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із священнослужителів, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять, у минулому священик. заарештований 
5 листопада 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 
Харківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 18 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.

жУков георгій онисимович народився 
1890 р. у м. єремичі Новогрудського пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Лікпом школи 
удосконалення керівного складу стріл. охоро-
ни НКШС. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
шкідницьку роботу та к.-р. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР), помер 19 грудня 1937 р. 
у лікарні Харківської змішаної в’язниці. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 1 січня 1938 р. через смерть обви-
нуваченого. Реабілітований 12 червня 1989 р.

жУков григорій іванович народився 
1873 р. у с. Садовичі Смоленської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Сторож ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. У 1927 р. розкуркулений, за 
к.-р. пропаганду позбавлений волі на 8 років. 
звільнений з-під варти достроково. зааре-
штований 19 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. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

жУков дем’ян семенович народився 
1888 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Охоронець силікатного заводу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1932 р. під слідством Харківського облвід-
ділу ДпУ за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР). 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 відбу-
вав у бамтабі в м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

жУков дмитро іванович народився 
1879 р. у м. Саратов Саратовської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта середня, поза-
парт., у 1904—1906 рр. член РСДРп. про-
живав у Харкові. Технік Харенерго. зааре-
штований 10 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 липня 1965 р.

жУков іван микитович народився 1879 р.  
на хут. Макортетине Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник промартілі «Трудівник». 
У 1929 р. під арештом ДпУ УСРР як орга-
нізатор «волинки». 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 17 травня 1989 р.

жУков іларіон миколайович народився 
1863 р. у с. Чабанівка Старобільського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. зачугівка Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Священик. заарештований 
28 грудня 1937 р. за антирад. агітацію під час 
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проповідей (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 липня 1989 р.

жУков матвій стеïанович народив-
ся 1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Робіт-
ник заводу № 135. заарештований 15 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 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

жУков микола іванович народився 
1899 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Куп’янського пивного 
заводу. заарештований 25 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

жУков михайло фердинандович (петерс 
вільгельм фердинандович) народився 1894 р. 
у м. Лібава Гробинського пов. Курляндської 
губ. Німець, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер ХТз. заарешто-
ваний 21 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

жУков олександр євгенович народився 
1892 р. у с. Рубцеве Катеринославської губ. 
Росіянин, із священнослужителів, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. ветеринарний лікар 
м’ясоконтрольної станції. заарештований 
8 вересня 1938 р. як член повстанської к.-р. 
організації та за шпигунство на користь Ні-
меччини (статті 542, 546, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито слідчастиною Харківського 
міськвідділу НКвС 22 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

жУков петро васильович народився 
1869 р. у м. зміїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Ста-
тистик Харківського інституту гігієни пра-
ці. заарештований 10 квітня 1938 р. як член 
к.-р. військової білогвардійської організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 

1 листопада 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. помер 
22 січня 1939 р. у Харківській в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 31 січня 
1939 р. через смерть підслідного. Реабілітова-
ний 14 березня 1989 р.

жУков серафим оïанасович народив-
ся 1903 р. у с. будилка Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель школи Харківського вело-
сипедного заводу. заарештований 18 грудня 
1937 р. як член української націоналістичної 
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 січня 1957 р.

жУков стеïан єлисейович народився 
1876 р. у с. Рубцове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Священик церкви св. Серафима. 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.

жУков стеïан федорович народився 
1888 р. у с. Шпільок Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник 125-ї військово-будівельної 
дільниці ХвО. заарештований 4 червня 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 вересня 1938 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Термін покаран-
ня відбував у м. петрозаводськ Карельської  
АРСР. Реабілітований 28 листопада 1969 р.

жУкова євдокія андріївна народилася 
1900 р. у с. Крестилькари Королівства пру-
сія. Німкеня, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживала в м. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Домогосподарка. заарешто-
вана 10 лютого 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито балаклійським 
Рв НКвС у травні 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), з-під варти звільнена 22 травня 1938 р.

жУковін георгій якович народився 
1912 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1928—
1937 рр. член вЛКСМ. Служив у м. Нер-
чинськ Читинської обл. Молодший авіатех-
нік 115-ї авіаескадрильї, військовий технік 
2-го рангу. заарештований 27 січня 1938 р. за 
шкідницьку діяльність та к.-р. агітацію (стат-
ті 587, 5810 КК РРФСР) і військовим трибу-
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налом забайкальського військокругу 5 липня 
1938 р. (статті 587, 5810 ч. 1 КК РРФСР) за-
суджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з конфіскацією особистого майна, поражен-
ням прав на 3 роки і позбавленням військо-
вого звання «військовий технік 2-го рангу». 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 16 серпня 1940 р. щодо ст. 587 КК 
РРФСР справу закрито, а за ст. 5810 ч. 1 КК 
РРФСР позбавлений волі у вТТ на 5 років 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у букачачинському вТТ 
у Читинській обл. На 1959 р. проживав у Хар-
кові. Реабілітований 15 квітня 1959 р.

жУковський віктор іванович наро-
дився 1902 р. у с. Шипувате вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач ХЕТІ. заарештований 3 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
19 листопада 1939 р. (ст. 214 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

жУковський емманóїл микитович на-
родився 1896 р. у с. Мокра Калигірка звени-
городського пов. Київської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник старшого бухгалтера тран-
спортного цеху ХТз. заарештований 1 червня 
1938 р. за к.-р. пропаганду (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 серпня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

жУковський іван антонович народив-
ся 1911 р. у с. Червоний Цвіт заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. володи-
мирівка зачепилівського 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. як член польської 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 
31 серпня 1963 р.

жУковський іван вікентійович наро-
дився 1892 р. у с. Сосновці петроковської 
губ. поляк, з міщан, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янської ковбасної фабрики. заарешто-
ваний 13 січня 1938 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 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]. Роз-
стріляний 22 вересня 1938 р., місце розстрілу 
невідоме. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

жУковський марцел боніфатович на-
родився 1883 р. у с. Діброва Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Городнє Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. будьонного. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 2 січня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації пОв (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 
18 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1959 р.

жУковський петро станіславович на-
родився 1886 р. у с. Діброва Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. 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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1958 р.

жУлій василь маркович народився 1895 р. 
у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. вільний 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 1-го Травня. заарештований 4 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 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1963 р.

жУлій іван тихонович народився 1907 р. 
у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Стара Семенівка 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «пролетарка». У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 жовтня 1964 р.

жУлій петро тихонович народився 1899 р. 
у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Нова Миколаїв-
ка петрівського р-ну Харківської обл. Член 



66 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

колгоспу ім. політвідділу. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. як 
розкуркулений, що втік від вислання, проліз 
до колгоспу, за к.-р. агітацію, розкрадання 
колгоспного майна та спекуляцію (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. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 28 грудня 1962 р.

жУлій федір овсійович народився 
1895 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Ми-
колаївка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. політвідділу. заарештова-
ний 22 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
обл судом 18 березня 1939 р. (статті 5410 ч. 1, 
99 КК УРСР) засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік, а за ст. 5411 КК УРСР виправданий. 
Реабілітований 7 вересня 1992 р.

жУлій хрисанф зиновійович народився 
1889 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Ми-
колаївка петрівського р-ну Харківської обл. 
працівник ветеринарного пункту. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 15 листопада 
1937 р. за к.-р. роботу серед колгоспників 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 5 лютого 1962 р.

жУлінський євген францович наро-
дився 1911 р. у м. Козятин бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Техніч-
ний керівник птахокомбінату. заарештований 
20 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито помічником 
Харківського облпрокурора у спецсправах 
10 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

жУліс микола костянтинович народив-
ся 1902 р. у Новгородській губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у сел. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. Старший фельдшер вій-
ськового складу № 29, військовий фельдшер 
1-го рангу. заарештований 23 вересня 1937 р. 
за участь у військовій фашистській змові та 
к.-р. шкідницьку діяльність (статті 541 п. «б», 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 8 грудня 1937 р. (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією особистого майна і по-

збавленням військового звання. Розстріляний 
9 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
20 травня 1958 р.

жУмик (джóмик) василь дмитрович, 
див. ДЖÓÌИÊ (Жóìèê) Âàñèлü Дìèòðîâèч.

жУмик (джóмик) микита дмитрович, 
див. ДЖÓÌИÊ (Жóìèê) Ìèêèòà Дìèòðîâèч.

жУРавель андрій андрійович народився 
1892 р. у с. Струговка приморської обл. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Лікар Харківського туберку-
льозного інституту. заарештований 15 лютого 
1938 р. як член антирад. української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 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 у Харкові, дата виконання виро-
ку невідома. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

жУРавель федір пантелеймонович на-
родився 1899 р. у с. Катеринівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1929 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у с. Катеринівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. панютине півд. залізниці. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної шкідницької органі-
зації (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. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

жУРавель феодосія василівна народи-
лася 1906 р. у с. Царедарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в с. Катеринів-
ка Лозівського р-ну Харківської обл. Домогос-
подарка. заарештована 21 листопада 1937 р. 
як дружина учасника шпигунської диверсій-
ної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 7 квітня 1938 р.

жУРавицька ганна давидівна наро-
дилася 1898 р. у с. Кобеляки Кобеляцького 
пов. полтавської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1934 рр. член 
вКп(б). проживала в Харкові. Інженер Елек-
тропрому. заарештована 6 листопада 1937 р. 
як дружина ворога народу і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 27 грудня 
1937 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана на батьківщину до м. Кобеляки пол-
тавської обл. на 5 років. На 1992 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 10 травня 1957 р.

жУРавльов володимир григорович на-
родився 1878 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з дворян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у с. Дергачі Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Фотограф-
кустар. Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР від 2 січня 1933 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі в концтаборі на 5 років. за-
арештований 19 вересня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (статті 541 

п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 9 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 1 грудня 1989 р. і 30 серпня 1957 р.

жУРавльов георгій семенович наро-
дився 1909 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. бухгалтер харківського облкорпунк-
ту «Союзфото». заарештований 30 вересня 
1937 р. як агент японської розвідки (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
24 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

жУРавльов михайло петрович наро-
дився 1899 р. у с. Нова Іванівка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Нова 
Іванівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 1-го Травня. заарешто-
ваний 6 грудня 1937 р. за к.-р. дії (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 16 червня 1989 р.

жУРавський антон станіславович на-
родився 1905 р. у с. Таргонева Рудня жито-
мирського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Хомутівського цегель-
ного заводу № 1. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги до північного Казахстану. У серпні 
1937 р. самовільно виїхав до Харківської 
обл. заарештований 29 січня 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 5411, 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 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

жУРавський болеслав якович (якó-
бович) народився 1896 р. у с. Шереметове 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Кегичівського цегельного заводу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
17 серпня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
агітацію (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. Ре-
абілітований 8 березня 1960 р.

жУРавський домінік антонович наро-
дився 1887 р. у с. Спірна Дібрівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кирилів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Радянський селянин». в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як член пОв та за шпигунську 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. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 10 червня 1960 р.

жУРавський йосиф стеïанович на-
родився 1869 р. у с. Рудня-Радовельська 
Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Микільське близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Ленінський 
шлях». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 31 грудня 1937 р. за шпигунство 
та антирад. 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 21 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1970 р.

жУРавський марк лаврентійович на-
родився 1864 р. у с. піски Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1932 і 1934 р. під слідством ДпУ УСРР за 
к.-р. діяльність. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з Коростенського 
р-ну Київської обл. заарештований 4 лютого 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на ко-
ристь іноземної держави (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 27 липня 1989 р.

жУРавський микола іонович народив-
ся 1910 р. у с. покровське Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник штабу протиповітряної 
оборони Харківського трамвайного тресту. 
заарештований 24 березня 1938 р. як член 
антирад. військово-есерівської організації 
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(статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито військовою прокуратурою ХвО 
25 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

жУРавський флоріан каленикович на-
родився 1897 р. на хут. Шереметів житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Сто-
рож Тавежнянської МТС. У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1932 р. 
[нарсудом Мархлевського р-ну] за невиконання 
держзабов’язань засуджений на 3 роки по-
збавлення волі. У 1934 р. з-під варти звільне-
ний. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 серпня 1937 р. як куркуль, за ан-
тирад. настрої та 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 19 грудня 1937 р. 
у полтаві. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

жУРавський франц йосифович наро-
дився 1907 р. у с. Рудня-Камінь житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
елеватора заготзерна. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (статті 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

жУРановський микола дмитрович 
народився 1894 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
Службовець Теплоенергомонтажу. заарешто-
ваний 3 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової 
білогвардійської підпільної організації (стат-
ті 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 Харкові. Реабілітований 
1 листопада 1957 р.

жУРба олена омелянівна народилася 
1896 р. у с. Маслівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початкова, 

позапарт. проживала в м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. за-
арештована 19 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
Харківським облпрокурором у спецсправах 
10 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

жУРкін михайло михайлович народився 
1889 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб Краснокутського комунгоспу. зааре-
штований 27 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
пропаганду к.-р. троцькістських поглядів (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 26 січня 1938 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у віддалених вТТ з по-
раженням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де й помер 23 верес-
ня 1938 р. Спецколегією Харківського облсуду 
27 березня 1938 р. щодо ст. 5411 КК УРСР спра-
ву закрито. Реабілітований 27 березня 1964 р.

жУЧков георгій дем’янович народив-
ся 1895 р. у с. Грязне бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Микоянівка 
бєлгородського р-ну Курської обл. Фельдшер 
лікарні півд. залізниці на ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 25 жовтня 1937 р. за 
диверсійну шпигунську діяльність (статті 546, 
548 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. Реабілітова-
ний 11 червня 1963 р.

жУШман кирило якович народився 
1873 р. на хут. писківка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. пен-
сіонер, за фахом бухгалтер. заарештований 
12 квітня 1938 р. як член к.-р. есерівської ор-
ганізації та за антирад. діяльність (статті 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 Харкові. Реабілітований 
11 жовтня 1957 р.

з

забайРаЧний микола федорович на-
родився 1901 р. у с. просянка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Середній бурлук великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Селянин-одноосібник. за-
арештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 

організації та за к.-р. агітацію, терористичні 
наміри щодо тов. Сталіна (статті 541 п. «а», 
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 28 березня 
1989 р.
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забаРа пилиï іванович народився 
1887 р. у с. Клинове бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1918 р. прожи-
вав у с. Городнє Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Директор садорадгоспу «Гло-
бівський». заарештований 8 липня 1938 р. 
як член повстанської організації та за зраду 
батьківщини (статті 541 п. «а», 542, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 бе-
резня 1939 р. (статті 542, 547, 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР) засуджений на 20 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. 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).

забаШта григорій семенович народився 
1895 р. на хут. Котлярівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Робітник заготконтори Ізюмської райспілки. 
заарештований 22 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 20 вересня 1989 р.

забаШта іван андрійович народився 
1906 р. у с. Семенів Яр богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Семенів Яр 
богодухівського р-ну Харківської обл. Стрі-
лочник ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 24 січня 1938 р. за антирад. діяльність та 
приховування свого соціального походження 
під час влаштування на роботу на транспорт 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 13 квітня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Харківським облсудом 29 квітня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

забаШта леонтій андрійович народився 
1897 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гнидівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 27 квітня 1938 р. як 
член польської шпигунської організації (стат-
ті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 3 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 3 березня 1958 р.

забаШта мóсій васильович народився 
1881 р. на хут. забаштівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. забаштівка Ізюм-

ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний хлібороб». У 1932 р. розкуркуле-
ний, висланий до північного краю на 3 ро-
ки. заарештований 6 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 7 грудня 1993 р.

забельська таїсія пилиïівна народи-
лася 1889 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина члена к.-р. терористичної 
організації і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. як член 
сім’ї зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському вТТ. На 1957 р. проживала 
у Харкові. Реабілітована 9 квітня 1957 р. 

забійда савелій якимович народився 
1895 р. у с. потопка волинської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник цеху артілі 
інвалідів «Комунар». заарештований 4 лютого 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

забігайлов василь іванович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Робітник 
паровозного депо ім. Кірова ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 27 серпня 1938 р. за 
антирад. агітацію серед пасажирів примісько-
го поїзда (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 жовтня 1938 р. засуджений 
до 6 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у Темтабі. Реабілітований 29 січня 1992 р.

заблоцька ольга дмитрівна народила-
ся 1888 р. на ст. прохорівка Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Касир-рахівник державного іподрому. 
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. На засланні перебувала 
в м. Аральськ Кзил-Ординської обл. Казах-
ської РСР, працювала рахівником автопарку 
рибохолодильного комбінату. Нагородже-
на медаллю «за доблестный труд в великой 
Отечественной войне». На 1957 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 2 жовтня 1956 р.

заблоцький богдан вацлавович наро-
дився 1879 р. у сел. панютине павлоградського 
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пов. Катеринославської губ. поляк, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік-конструктор Діпроміста. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за розвідувальну 
та антирад. діяльність (статті 546, 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 3 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1957 р.

заблоцький всеволод миколайович 
народився 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Німець, із службовців, освіта середня, поза-
парт., у 1919—1920 рр. член РКп(б). прожи-
вав у Харкові. бібліограф центральної науко-
вої бібліотеки ХДУ. заарештований 30 грудня 
1937 р. за шпигунську 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 
16 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
21 лютого 1958 р.

заблоцький іван стефанович на-
родився 1889 р. у с. Хоровець заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олійни-
ки Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 28 листопада 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну 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.

заблоцький йосиф іванович народився 
1913 р. у с. Городнявка заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Лигівка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Слухач курсів 
трактористів Лигівської МТС. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 25 лютого 1938 р. 
як член пОв та за к.-р. агітацію (статті 5411, 
5410 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (стат-
ті 547, 5411, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1959 р.

заблУдов олександр миколайович на-
родився 1870 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із селян, освіта середня, позапарт. Дис-
петчер [Головного управління місцевпрому]. 
заарештований 20 квітня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію, співробітництво з контррозвідкою бі-
лих у 1919 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 

25 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

заблУдовська хана (ганна) савеліївна 
народилася 1895 р. у м. білосток білостоць-
кого пов. Гродненської губ. єврейка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
19 листопада 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (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 засланні перебувала 
в с. бурне Джувалинського р-ну південнока-
захстанської обл. На 1957 р. проживала в Хар-
кові. Реабілітована 22 листопада 1957 р.

заблУдовський мойсей якович наро-
дився 1891 р. у м. желудок віленської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1928—1935 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник Харківської фабрики м’яких 
меблів № 2. заарештований 21 жовтня 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 16 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

заболотний дмитро антонович наро-
дився 1897 р. на хут. прелесне Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник житлової контори. заарешто-
ваний 16 жовтня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 січня 1939 р. засуджений на 1 рік позбавлен-
ня волі у зМУ. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

заболотський костянтин якович на-
родився 1906 р. у м. Мценськ Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та незакінчена вища, член вКп(б) з 1927 р. 
проживав у Харкові. Начальник Харківського 
облземуправління. заарештований 10 червня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 11 липня 1939 р. 
(статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією май-
на. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 23 листопада 1939 р. справу 
направлено на дослідування. перебував під 
вартою у північсхідтабі. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 3 січня 1940 р., 
звільнений з-під варти 7 липня 1940 р.

заболоцький іван семенович наро-
дився 1900 р. у с. заболотівці жидачівського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у 1924—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. викладач Харківського пе-
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дагогічного інституту. заарештований 30 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 12 серпня 1989 р.

забоРний василь йосиïович народився 
1897 р. у с. Ласківці провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (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 липня 1958 р.

забоРовський василь михайлович 
народився 1895 р. у м. вишній волочок ви-
шнєволочківського пов. Тверської губ. Росі-
янин, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер ст. Люботин 
півд. залізниці. заарештований 16 грудня 
1937 р. як агент польської розвідки (статті 541 
п. «б», 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 11 березня 1958 р.

забоРський григорій арсенійович на-
родився 1899 р. у с. Глубочек Ананьївського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник начальника 
вантажної служби Управління півд. залізни-
ці. заарештований 12 вересня 1937 р. як член 
правотроцькістської організації та за підривну 
роботу (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 3 листо-
пада 1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Справу закри-
то ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 13 березня 
1939 р. (статті 5, 197 КпК УРСР) зі звільненням  
з-під варти. Реабілітований 29 травня 1959 р.

заботін федір петрович народився 
1895 р. у с. Архарово Малоархангельського 
пов. Орловської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник охорони фабрики 
«Червона нитка». заарештований 2 червня 
1938 р. як член партизанської к.-р. організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 17 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

заботкін іван олексійович народився 
1896 р. у с. Рогалинський Хутір Тульської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, з 1918 р. 

член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник адміністративно-господарської групи при 
Управлінні півд. залізниці. заарештований 
28 грудня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував на Колимі. Реабілітова-
ний 27 квітня 1989 р.

забРодський йосиф георгійович на-
родився 1903 р. у с. Озерки Київської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Майстер Хар-
ківського заводу контрольно-вимірювальних 
приладів тресту «Головкокс». заарештований 
20 квітня 1938 р. як член польської шпигун-
ської організації (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

завада олексій гаврилович народився 
1901 р. у с. Кобцівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. пер-
ше Травня Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. першого Трав-
ня. У 1932 р. за невиконання держзобов’язань 
засуджений на 2,5 року позбавлення волі. 
У 1933 р. з-під варти втік, за що був засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. 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. Термін покарання відбував на бу-
дівництві ТЕЦ у м. Куйбишев Куйбишев-
ської обл. Реабілітований 21 червня 1989 р.

завада Уляна трохимович народилася 
1913 р. на хут. Луб’яна Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в с. Клебівка Новово-
долазького р-ну Харківської обл. Робітниця 
Харківської канатної фабрики ім. петров-
ського. заарештована 22 серпня 1937 р. за не-
цензурні вислови на адресу Сталіна (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
25 вересня 1937 р. засуджена на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітована 26 липня 1991 р.

завадовський гліб сергійович наро-
дився 1890 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Куйбишев Куйбишевської обл. Старший 
агроном управління Нижньоволгпроекту. за-
арештований 2 грудня 1937 р. за шкідництво 
та антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
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УРСР), для подальшого слідства направлений 
до Харкова у розпорядження УДб ХОУ НКвС.  
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 25 травня 
1938 р. за недоведеності складу злочину.

завадський (завацький) антон іванович 
народився 1899 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживав у с. Ма-
жарка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Комінтерн». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної 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 16 серпня 1989 р.

завадський дмитро михайлович на-
родився 1901 р. на хут. завадський Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Головино Грайворонського р-ну Курської 
обл. Сільгоспробітник Головинського буря-
корадгоспу. У 1931 р. розкуркулений. зааре-
штований 31 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
зв’язки з куркулями та кримінальним елемен-
том (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківські обл. від 
29 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

завадський йосиф іванович народив-
ся 1901 р. у міст. Гольшана Ошмянського пов. 
віленської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер автодрезини ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 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. Реабіліто-
ваний 29 червня 1955 р.

завадський йосиф іванович, див. ЗА-
ÂАЦЬÊИЙ (Зàâàäñüêèй) Йîñèф ²âàíîâèч.

завадський максим васильович на-
родився 1898 р. у м. золочів Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. золочів золочівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Харківського машинобудівного 
заводу. заарештований 18 квітня 1938 р. за 
антирад. 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 9 лютого 1960 р.

завадський мойсей семенович наро-
дився 1893 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 

петроковської губ. єврей, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник-надомник трикотажної фабрики 
ім. 2-ї річниці жовтня. заарештований 19 груд-
ня 1937 р. за шпигунську 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 19 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 квітня 1957 р.

завадський петро матвійович, див. ЗА-
ÂОДСЬÊИЙ (Зàâàäñüêèй) Ïåòðî Ìàòâ³йîâèч.

завадський прокіï єгорович народив-
ся 1897 р. на хут. завадський Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Октябське Грайворонського р-ну Курської 
губ. Робітник Головинського бурякорадгоспу. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1931 р. під слідством Харківського 
оперсектора ДпУ за антирад. агітацію. Ухва-
лою судової трійки при колегії ДпУ УСРР від 
13 жовтня 1932 р. (статті 5617 через ст. 16, 68 
КК УСРР) позбавлений волі в концтаборі на 
5 років. Термін покарання відбував у м. Ар-
хангельськ, звільнений з-під варти достроково 
у 1935 р. заарештований 10 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
для подальшого слідства направлений до Хар-
кова в розпорядження ХОУ НКвС. Ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Улан-Уде бурят-Монголської АРСР. Ре-
абілітований 6 січня 1993 р. і 26 червня 1989 р.

заваРзін стеïан микитович народив-
ся 1893 р. у слоб. зачугівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Диспетчер ст. Харків-балашівка півд. заліз-
ниці. заарештований 23 грудня 1937 р. за 
к.-р. шкідницьку діяльність (статті 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 11 вересня 1957 р.

заваРика тимофій федорович народив-
ся 1897 р. у с. Гракове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у с. Гракове Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Комбайнер МТС. заарешто-
ваний 9 серпня 1938 р. як член антирад. ор-
ганізації та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
1 листопада 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у зМУ 
з обмеженням прав на 1 рік. верховним Су-
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дом УРСР 11 грудня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

завацький антон іванович, див. ЗА-
ÂАДСЬÊИЙ (Зàâàцüêèй) Аíòîí ²âàíîâèч.

завацький (завадський) йосиф івано-
вич народився 1906 р. у с. Михайлівка жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комунарка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний комунар». 
У 1935 р. разом з родиною висланий до бі-
ломоро-балтійського комбінату в Карельській 
АСРР. 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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

завацький антон трохимович народився 
1877 р. у с. Ялишів заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. Лозова Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Куйбишева. 
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 проку-
рора 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 24 січня 1961 р.

завацький-стельмах микола ан-
тонович народився 1908 р. у с. Ялишів за-
славського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лозова Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Куйбишева. 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 24 січня 1961 р.

завгоРодній андрій васильович наро-
дився 1884 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу «пархомівський». зааре-
штований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. 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.

завгоРодній василь олексійович на-
родився 1897 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. заарештований 4 вересня 1937 р. як член 
к.-р. повстанської організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у печтабі, де й помер 24 квітня 
1943 р. Реабілітований 22 березня 1957 р.

завгоРодній дмитро сергійович на-
родився 1885 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Май-
стер механічного заводу НКвС УРСР. зааре-
штований 24 листопада 1937 р. (статті 547, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 травня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

завгоРодній іван олексійович наро-
дився 1899 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу ім. Орджонікідзе. заарештований 
4 вересня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний у Харкові, дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

завгоРодній іван оïанасович наро-
дився 1881 р. у с. Краснопілля Охтирсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер Красноградської 
дослідної станції. заарештований 4 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 28 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Горшортабі в Новоси-
бірській обл. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

завгоРодній михайло якович народив-
ся 1904 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Чепіль балаклійського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Орджо-
нікідзе. заарештований 16 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. повстанської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний у Харкові, дата розстрі-
лу невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

завгоРодній олександр павлович на-
родився 1909 р. у с. Терни павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
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обл. Технічний конторник ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 19 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (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 
відбував у бамтабі, Сибтабі. за високі вироб-
ничі показники термін покарання знижено 
на 1 рік. звільнений з під варти 19 вересня 
1946 р. Реабілітований 18 червня 1958 р.

завгоРодній Роман васильович на-
родився 1893 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять. заарештований 6 квітня 1938 р. 
як член антирад. церковної фашистської те-
рористичної організації (статті 548, 5411 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 13 червня 1958 р.

завгоРодній семен іванович народив-
ся 1882 р. у с. Калюжине Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Калюжине Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. за-
арештований 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 23 грудня 1992 р.

завгоРоднюк микита захарович наро-
дився 1888 р. у с. бурчак Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Краснопав-
лівка Лозівського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник лікарні. заарештований 4 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Лозівського р-ну 
10 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).  
звільнений з-під варти 15 березня 1939 р.

завезистУп петро савелійович наро-
дився 1891 р. у с. Лиман Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шахма-
тівка петрівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Степок». заарештова-
ний 10 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. діяльність (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 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

завезистУп яким савелійович, див. 
ЗАÂИЗИСТÓÏ (Зàâåçèñòóï) Яêèì Сàâåл³йîâèч.

завеРженець антоніна петрівна наро-
дилася 1904 р. у с. петропавлівка вовчансько-

го пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вала в с. Кун’є Савинського р-ну Харківської 
обл. Учителька школи. заарештована 6 листо-
пада 1937 р. за наказом НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р., справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 26 березня 1938 р.

завеРженець стеïан денисович наро-
дився 1895 р. у с. Конотоп Гродненської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. Куньє Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
22 вересня 1937 р. як член шпигунської ди-
версійної 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.

завизистУп (завезистóï) яким саве-
лійович народився 1877 р. у Ізюмському пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Червоний Ли-
ман петрівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Степок». У 1933 р. 
розкуркулений. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

завіленський дмитро григорович на-
родився 1893 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з міщан, освіта вища, позапарт. помічник 
начальника 1-го відділення санвідділу шта-
бу ХвО, військовий лікар 1-го рангу. за-
арештований 28 червня 1938 р. як учасник 
антирад. військово-фашистської змови (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 9 травня 1939 р. (статті 541 
п. «б», 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 5 років і по-
збавленням військового звання «військовий 
лікар 1-го рангу». Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 17 липня 1939 р. 
справу направлено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито Ов 
НКвС ХвО 16 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

заводовський гліб сергійович наро-
дився 1890 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Куйбишев Куйбишевської обл. Старший 
агроном Управління Нижньоволгопроекту. 
У 1931 р. під слідством органів ДпУ у справі 
Наркомзему. з 11 жовтня 1936 р. до 27 травня 
1937 р. під слідством УДб ХОУ НКвС. за-
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арештований 2 грудня 1937 р. за шкідництво 
та антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 травня 1938 р. за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

заводовський федір дмитрович наро-
дився 1890 р. у с. Геніївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Геніїв-
ка зміївського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу. заарештований 1 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 13 березня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) за відсутності 
складу злочину, зі звільненням з-під варти.

заводський (завадський) петро матві-
йович народився 1887 р. у с. Хотин Дубнівсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Деревен-
ське вільхуватського р-ну Харківської обл. 
завідувач буфету сільпо в с. жовтневе Друге. 
заарештований 17 січня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 27 березня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 10 квіт-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у північтабі. На 1959 р. проживав у м. Ма-
гадан, працював сторожем магазину № 2  
шкірзаводу. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

завойко людмила костянтинівна на-
родилась 1892 р. у м. Тифліс Тифліської губ. 
полька, з міщан, освіта середня, позапарт. 
проживала у Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 10 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 роз-
стріл. Розстріляна 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

завойко юрій сергійович народився 
1911 р. у м. баку бакинської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. безробітний, за фахом інженер-
механік. заарештований 23 серпня 1937 р. як 
член к.-р. групи та за розвідувальну діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 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. згідно з актом про виконання вироку 
розстріляний 21 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

заволокін петро михайлович народив-
ся 1890 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-

ської губ. Росіянин, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 5 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 13 квітня 1989 р.

завоРотнюк йосиф петрович на-
родився 1888 р. у с. Стай провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Електромережі. зааре-
штований 22 лютого 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (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 роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 травня 1989 р.

загайко федір прокоïович народився 
1915 р. у с. Дорасово Уфимської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник металоштампувально-
го заводу № 5. заарештований 31 липня 1938 р. 
за диверсійну діяльність (статті 549, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 жовтня 1938 р. за відсутності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

загель герш якович народився 1897 р. 
у варшаві. єврей, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Службовець 
фабрики ім. Шмідта. заарештований 15 берез-
ня 1938 р. за шкідницьку диверсійну антирад. 
діяльність (статті 541 п. «а», 549, 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

загеР асаф емільович народився 1871 р. 
у польщі. Німець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав на хут. бологівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник радгос-
пу «Дворічанський». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 лютого 1938 р. за ан-
тирад. агітацію та шпигунство (статті 5410 ч. 1, 
541 п. «а» КК УРСР) і Харківським облсудом 
15 квітня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

загеРт авгóст авгóстович народився 
1905 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. ворошилова. заарешто-
ваний 20 грудня 1937 р. за к.-р. фашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
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11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 липня 1989 р.

загеРт евальд емільович народився 
1899 р. у с. Фасова житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоолек-
сандрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. КІМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. за шкідницьку діяльність та антирад. 
агітацію (ст. 541 п. «а» 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 11 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

загнеР зінаїда платонівна народилася 
1892 р. на ст. Сарабуз євпаторійського пов. 
Таврійської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця трикотажної фабрики політкатор-
жан. заарештована 14 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 5 лютого 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. На 1957 р. 
проживала в м. Осипенко запорізької обл. 
Реабілітована 27 серпня 1957 р.

заговоРа василь гнатович народився 
1910 р. на хут. Новий Чизвик Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Куньє 
Савинського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. закомельська півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений. Ухвалою судової трійки при 
колегії ДпУ УСРР від 28 червня 1934 р. за-
арештований 2 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 серпня 1963 р.

заговоРа петро андрійович народився 
1920 р. на хут. Михайлівський Чугуївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта неповна середня спеціальна, по-
запарт., член вЛКСМ з 1937 р. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Учень педагогічної школи. заарешто-
ваний 20 червня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 29 травня 1939 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 6 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 17 листопада 1939 р. з обви-

нувачення виключено ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР і термін покарання знижено до 4 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
2 роки. Термін покарання відбував у північ-
уралтабі. На 1976 р. проживав у с. Гракове 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Реабіліто-
ваний 29 травня 1992 р.

загоРівський іван данилович наро-
дився 1910 р. у с. Чупира Київської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Кегичівка Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. Головний бухгалтер 
свинорадгоспу «Кегичівка». заарештований 
8 вересня 1937 р. за шкідництво в бухгалтер-
ському обліку та антирад. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 26 травня 1956 р.

загоРій андрій іванович народився 1914 р. 
у с. Добровілля павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 10 вересня 1937 р. за 
к.-р. настрої, підривну роботу і антирад. агі-
тацію (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 21 червня 1989 р.

загоРська мальвіна михайлівна на-
родилася 1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
полька, з робітників, письмен., позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 7 жовтня 1937 р. як дружина ре-
пресованого (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 22 березня 1938 р. 
зі звільненням з-під варти.

загоРський адам йосифович народився 
1886 р. у с. Ромелівщина віленської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу ім. Шев-
ченка. заарештований 13 серпня 1937 р. за роз-
відувальну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 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 31 липня 1989 р.

загоРУй антоніна федорівна народила-
ся 1911 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. Се-
кретарка техвідділу будівельного тресту. за-
арештована 24 червня 1938 р. як дружина 
засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
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УНКвС по Харківській обл. 21 листопада 
1938 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

загоРУйко ганна данилівна народи-
лася 1907 р. у м. здолбунів Острозького пов. 
волинської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
продавець квитків кінотеатру ім. К. Лібкнех-
та. заарештована 21 червня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

загоРУйко дем’ян петрович народився 
1895 р. у с. Федорівка [Ізюмського пов.] Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Федорівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
2 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. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. Реа-
білітований 6 грудня 1989 р.

загоРУйко павло іванович народив-
ся 1880 р. у с. вовчий Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вовчий 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1930 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 2 роки по-
збавлення волі, звільнений з-під варти через 
9 міс. заарештований 3 серпня 1937 р. за к.-р. 
діяльність та агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 березня 1989 р.

загоРУйко павло тимофійович наро-
дився 1897 р. у с. загоруйкине Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янск-Сорт. північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 21 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Ста-
лінській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у північуралтабі у Сєровському р-ні 
Свердловської обл. постановою ДТв пів-
нічно-Донецької залізниці від 2 січня 1940 р. 
строк знижено до 5 років позбавлення волі. 
Реабілітований 31 серпня 1989 р.

загоРУлько олексій сидорович наро-
дився 1900 р. у с. Тимофєєвка Суджанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-

живав у Харкові. завідувач складу контори 
обслуговування пасажирів Управління півд. 
залізниці. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської терористичної 
диверсійної організації (статті 548, 549, 5411 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. 
На 1950 р. проживав у м. Магадан Хабаров-
ського краю. Робітник центральної котельної. 
заарештований 20 грудня 1950 р. як член ан-
тирад. терористичної диверсійної організації 
(статті 588, 589, 5811, 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 12 травня 1951 р. позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 14 травня 1955 р.

загРебельний василь абрамович на-
родився 1883 р. у с. Якимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. завідувач магазину № 11 Трансторгхарчу. 
заарештований 5 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію і боротьбу проти рад. влади під час 
Громадянської війни (ст. 5410 ч. 1, 5413 КК 
УРСР), справу закрито транспортною про-
куратурою Лозівської дільниці півд. залізниці 
15 грудня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР). Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 січ-
ня 1943 р. за зраду батьківщини позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. У 1950 р. етапований до 
Енбекшильдерського р-ну Кокчетавської обл. 
на довічне поселення. У 1955 р. звільнений від 
заслання. Реабілітований 29 вересня 1992 р. 

загРебельний макар михайлович на-
родився 1887 р. на хут. Калинівка 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 районного вій-
ськового комісаріату. заарештований 20 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

загРебельний семен павлович наро-
дився 1909 р. на хут. Калинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Куп’янськ-Сорт. північно-
Донецької залізниці. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 12 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію та приховування свого соціального 
стану під час влаштування на роботу (стат-
ті 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 14 липня 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений до 4 років 
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позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки, а після дослідування справи, 
27 листопада 1938 р. засуджений до 3,5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. звільнений з-під варти 16 черв-
ня 1942 р. Реабілітований 8 грудня 1992 р.

загРебін пилиï олексійович народився 
1899 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у радгоспі ім. 7-го з’їзду 
Рад у барвінківському р-ні Харківської обл. Ро-
бітник радгоспу. У 1930 р. майно конфісковане. 
7 січня 1933 р. за крадіжку колгоспного хліба 
засуджений на 8 років позбавлення волі з по-
збавленням прав на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Херсонській колонії НКвС, звідки 
втік 18 квітня 1933 р. заарештований 31 серпня 
1937 р. за втечу з місця ув’язнення (ст. 78 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. за шкідницьку 
роботу та к.-р. агітацію винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 травня 1960 р.

загУРська ганна миколаївна народила-
ся 1902 р. у м. білики Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 16 жовтня 1937 р. 
як дружина репресованого (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

загУРський іван филимонович наро-
дився 1888 р. у с. підлісний Олексинець про-
скурівського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лошакове вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Чубаря. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
20 листопада 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (статті 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. Розстріляний 19 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

загУРський мар’ян йосифович наро-
дився 1897 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Експе-
дитор Діпрококсу. заарештований 20 серпня 
1937 р. за шпигунську діяльність (статті 541 
п. «а», 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 23 березня 1962 р.

загУРський юліан францович на-
родився 1889 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-го березня. У 1934 р. 
під слідством Городоцького Рв НКвС за ан-
тирад. настрої. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 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.

задніпРовський василь захарович 
народився 1915 р. у с. Мар’ївка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на конезаводі № 124 «піонер» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. Робітник конезаводу. 
заарештований 5 листопада 1937 р. за к.-р. 
роботу (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 Амурзалізничтабі в м. Хабаровськ Хабаров-
ського краю. Реабілітований 12 червня 1989 р.

задніпРовський костянтин петрович 
народився 1901 р. на хут. Мар’ївка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Мар’ївка петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Дніпробуд». заарештова-
ний 10 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. діяльність (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 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

задніпРовський федот федорович 
народився 1912 р. у с. Мар’ївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1932 р. член 
вКп(б). проживав на конезаводі № 124 «пі-
онер» у Лозівському р-ні Харківської обл. 
Робітник конезаводу. заарештований 5 листо-
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. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 5 жовтня 1962 р.

задніпРовський феоктист петрович 
народився 1891 р. у с. Мар’ївка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мар’ївка перша петрівського р-ну Хар-
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ківської обл. Комбайнер радгоспу «Степок». 
заарештований 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.

заднов іван васильович народився 1904 р.  
у с. Чернобудок Саратовської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер ІпРзу. заарештований 22 листопада 
1037 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ко-
легією НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 лю-
того 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 квітня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

задоРожний данило прокоïович на-
родився 1908 р. у с. Антонівка прилуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1934 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Командир від-
ділення 1-го району міліції. заарештований 
1 серпня 1938 р. як член антирад. повстан-
ської організації, за антирад. і шкідницьку 
роботу (статті 542, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
24 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

задоРожний оïанас сергійович на-
родився 1892 р. у с. Олексіївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник Лозівського відді-
лення Хаторгу. У 1932 р. майно конфісковане. 
У 1932—1936 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 19 жовтня 1937 р. за к.-р. 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пів-
дентабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

задоРожний пилиï гаврилович наро-
дився 1877 р. на хут. Чугунівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Чу-
гунівка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Незаможник». заарештова-
ний 25 березня 1938 р. як організатор к.-р. 
групи, за підготовку теракту, антирад. агіта-
цію (статті 548 через ст. 19, 5410 ч. 1, 5411 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 29 січня 1960 р.

задРавець стеïан стеïанович, див. ЗА-
ДÐОÂЕЦЬ (Зàäðàâåцü) Сòåïàí Сòåïàíîâèч.

задРибоРода трохим григорович на-
родився 1880 р. у с. Марківка Ямпільського 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав ум. 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 (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. від 17 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 грудня 1937 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

задРовець (задравець) стеïан стеïа-
нович народився 1897 р. у с. Мала Липа, Угор-
ське королівство Австро-Угорської імперії. 
Угорець, із селян, освіта середня спеціальна, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
Службовець монтажно-технічного тресту. за-
арештований 17 жовтня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність на користь німецької розвідки 
(ст. 546 ч. 1 КК УРСР), справу закрито Ов 
УДб НКвС ХвО 19 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

заєць адам петрович народився 1903 р. 
у с. Москалівка Літинського пов. подільської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Ревуче Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Україн-
ка». 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 31 серпня 1963 р.

заєць гнат григорович народився 1891 р. 
у с. Івано-Шийчине богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Механік великописарівської МТС. заарешто-
ваний 11 лютого 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

заєць григорій андрійович народився 
1895 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. безробітний. 
заарештований 30 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
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19 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

заєць денис якимович народився 1897 р. 
у с. попівка Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
у 1917—1918 рр. член партії соціалістів-рево-
люціонерів, у 1918 р. член партії боротьбис-
тів, у 1918—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у с. Кириківка Охтирського р-ну Харківської 
обл. Агроном [Харківського с.-г. інституту]. за-
арештований 27 листопада 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 31 січня 1958 р.

заєць лóка микитович народився 1902 р. 
у с. Михайлівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Михайлівка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. [без певних за-
нять]. У 1929 і 1931 рр. розкуркулений. У 1931 р. 
висланий за межі села. заарештований 6 листо-
пада 1937 р. як куркуль та за антирад. агітацію 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Східзалізничтабі. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

заєць микита андрійович народився 
1903 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Хатнє вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Горького. заарештований 5 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1968 р.

заєць (заяць) михайло оïанасович на-
родився 1900 р. у с. бабаї Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Харківського міського санітарного 
тресту. У 1933 р. під слідством Харківського 
облвідділу ДпУ за антирад агітацію (ст. 5410 
КК УСРР). заарештований 26 вересня 1937 р. 
за службу у білій армії та антирад. агітацію 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Амуртабі 
в м. Свободний Хабаровського краю. Справу 

закрито УНКвС по Харківській обл. 20 люто-
го 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільне-
ний з-під варти 19 березня 1940 р.

заєць олена вікентіївна народилася 
1912 р. у с. Москалівка подільської губ. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала в с. Ревуче Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Українка». 
заарештована 30 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 22 березня 1938 р.

заЇка антон іванович народився 1905 р. 
у с. павлівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. павлівка Савинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Чуба-
ря. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 червня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

заЇка дмитро михайлович народився 
1884 р. у м. Кролевець Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Терни 
Улянівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Тернівського цукрозаводу. заарештований 
5 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС і прокурора 
СРСР від 9 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 10 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

заЇка олександр іванович народився 
1890 р. на хут. Тарапушівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Тара-
пушівка Савинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Чубаря. заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
19 червня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

заЇка олександр іванович народив-
ся 1914 р. у с. Литвяки Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
комбайнером у радгоспі «Комуніст» у бала-
клійському р-ні Харківської обл. У 1931 р. 
під арештом, висланий до північного краю. 
заарештований 18 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 25 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 



81Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

покарання відбував у південзалізничтабі та 
приволзькому вТТ. звільнений з-під варти 
умовно-достроково 8 жовтня 1943 р. за сум-
лінне ставлення до роботи та впровадження 
стахановських методів на виробництві. На 
1957 р. проживав у м. Тайшет Іркутської обл. 
Реабілітований 24 червня 1960 р.

заЇка семен матвійович народився 
1893 р. у с. Красне Конотопського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у м. воронеж воронезької обл. 
виконувач обов’язків начальника депо ст. ва-
луйки залізничної магістралі Москва — Дон-
бас. заарештований 19 листопада 1937 р. за 
те, що в 1928 р. під час перебування на тери-
торії Маньчжурії, був заарештований китай-
ською поліцією і за вимогою поліції прибув 
до СРСР для ворожої діяльності (ст. 584 КК 
РРФСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі. Реа-
білітований 30 жовтня 1962 р.

заЇка семен микитович народився 1896 р. 
у с. павлівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Тернівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Дими-
трова. У 1930 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1932 р. нарсудом Савинського р-ну за неви-
конання плану хлібозаготівлі засуджений на 
5 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Харківській та Київській промко-
лоніях, звільнений з-під варти достроково. 
заарештований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (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. Термін покарання відбував на 
будівництві бАМу, з 1940 р. на будівництві за-
лізниці в Комі АРСР. звільнений з-під варти 
у 1944 р. На 1968 р. проживав у сел. Лучисте 
Кримської АРСР, працював у радгоспі «Ла-
ванда». Реабілітований 27 грудня 1968 р.

заЇка яків іванович народився 1914 р. 
у с. пісочин Харківського пов. Харківської 
губ. українець, з робітників, освіта середня 
спеціальна, позапарт., з 1931—1938 р. член 
вЛКСМ. Служив у м. Архангельськ Архан-
гельської обл. Командир машинної групи мі-
ноносця «Куйбишев», військовий технік 1-го 
рангу. заарештований 14 жовтня 1938 р. за 
антирад. агітацію та контакти з іноземними 
моряками (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і військо-
вим трибуналом північного флоту 13 березня 
1939 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки 
і позбавленням звання «військовий технік 

1-го рангу». Ухвалою військової колегії вер-
ховного Суду СРСР від 5 липня 1939 р. строк 
покарання знижено до 4 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 2 роки і по-
збавленням військового звання. Термін пока-
рання відбував у березниківському відділенні 
техконтролю в Архангельській обл. звільне-
ний з-під варти у 1942 р. пішов добровольцем 
на фронт. На 1956 р. проживав у Києві. Реабі-
літований 22 грудня 1956 р.

заЇЧко омелян тимофійович народився 
1894 р. у м. білопілля Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Серп 
і молот». заарештований 15 листопада 1937 р. 
за к.-р. шпигунську 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1959 р.

заЇЧко яків Родіонович народився 
1899 р. у с. Стрільчинці брацлавського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у 1926—1934 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 7. заарештований 1 серпня 1938 р. за 
політичний бандитизм і к.-р. діяльність (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 5 лютого 1939 р. 
за відсутності доказів к.-р. діяльності.

зайдлеР Рóдольф едóардович народився 
1892 р. у м. Штернберг Королівства богемія 
Австро-Угорської імперії. Німець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Терни Улянівського р-ну Харківської обл. 
завідувач електрообладнання Тернівського 
цукрового заводу. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (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 29 липня 1958 р.

зайков михайло георгійович народився 
1900 р. у м. Лубни Лубенського пов. пол-
тавської губ Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Черговий ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штований 14 грудня 1937 р. за підривну робо-
ту і антирад. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 28 лютого 
1939 р. (ст. 78 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
1 рік і 2 місяці позбавлення волі, з урахуван-
ням терміну попереднього ув’язнення вважа-
ється таким, що відбув покарання. Лінсудом 
півд. залізниці 28 лютого 1939 р. за статтями 
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5410 ч. 1, 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР виправда-
ний за недоведеності складу злочину.

зайковський йосиф адамович наро-
дився 1888 р. у с. пуща Курляндської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 27 березня 1938 р. за шпигун-
ство на користь польщі (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 9 жовтня 1962 р.

зайнЧковський броніслав францо-
вич народився 1908 р. у с. зелениця житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Наталине 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1-го Травня. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналістич-
ної 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 11 лютого 1961 р.

зайнЧковський сигізмóнд казимиро-
вич народився 1876 р. у с. Сторониче заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 17 грудня 1937 р. 
як прибічний фашистської польщі та за анти-
рад. і 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 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

зайнЧковський юрій людвігович 
(людовікович), див. ЗАЙОНЧÊОÂСЬÊИЙ (Зàй-
íчêîâñüêèй) Юð³й Люäâ³гîâèч (Люäîâ³êîâèч).

зайонЧковський микола вікторович 
народився 1892 р. у м. бєльськ бєльського 
пов. Гродненської губ. поляк, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер-тех-
нолог прилуцької трудової комуни НКвС. 
заарештований 17 листопада 1937 р. як член 
к.-р. організації пОв (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 29 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 7 лютого 
1958 р.

зайонЧковський стеïан іванович на-
родився 1903 р. у с. Тернівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у с. Старовірівка перша 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 26 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 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1957 р.

зайонЧковський (зайнчковський) 
юрій людвігович (людовікович) народився 
1907 р. у м. вільно віленської губ. поляк, 
з робітників, освіта неповна середня, у 1931—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Майстер ХТз. заарештований 17 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

зайонЧУковський петро якович на-
родився 1895 р. у с. Королівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у сел. Ке-
гичівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Кегичівської СШ. У 1934 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 29 грудня 1937 р. 
як прибічник фашистської польщі та за анти-
державну і к.-р. діяльність (статті 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 27 червня 1959 р.

зайц (зейц) альберт якович 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 колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 6 травня 1938 р. за 
к.-р. діяльність, участь у німецькій к.-р. націо-
налістичній 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.

зайцев андрій васильович народився 
1885 р. у с. веретьє Острозького пов. воро-
незької губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у с. Москов-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Московського цегельного заводу. зааре-
штований 6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
14 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 липня 1989 р.

зайцев андрій михайлович народився 
1883 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Куп’єваха 
богодухівського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1922 р. під арештом за службу в бі-
лих. заарештований 27 жовтня 1937 р. за анти-
рад. агітацію та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1959 р.

зайцев василь овер’янович народився 
1897 р. у м. Олександрівськ Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
12 квітня 1938 р. за к.-р. висловлювання в не-
тверезому стані (ст. 5410 КК УРСР), направле-
ний до психоневрологічного інституту, звідки 
2 серпня 1938 р. виписаний і переданий під 
опіку родичів. Справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 26 січня 1941 р. (статті 10 КК 
УРСР, 226 КпК УРСР).

зайцев іван артемович народився 1895 р. 
у с. єрмолино Рославльського пов. Смолен-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, з 1924 р. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Директор навчального комбінату взуттєвої 
фабрики № 5, завідувач робітфаку 2-го Хар-
ківського медичного інституту. заарештований 
22 листопада 1937 р. як учасник військової 
фашистської змови (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС 
ХвО 21 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти. На 1938 р. заступник 
начальника цеху ХЕМзу і ХТГз. заарештова-
ний 30 липня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 жовтня 1939 р. за належність до к.-р. 
організації позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Крастабі. Реабілі-
тований 14 квітня 1989 р.

зайцев іван іванович народився 1894 р. 
у с. Московка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Московка Куп’янського 
Харківської обл. Робітник ст. Куп’янськ пів-
нічно-Донецької залізниці. У 1929 р. під аре-
штом за зрив колективізації. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 21 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Ста-
лінській обл. від 29 листопада 1937 р. позбав-

лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
31 серпня 1989 р.

зайцев іван іванович народився 1897 р. 
у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Машиніст 
електростанції Куп’янського цукрового заво-
ду. заарештований 17 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. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

зайцев іван оïанасович народився 
1896 р. у с. Карачівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у с. Ков’яги 
валківського р-ну Харківської обл. завідувач 
Ков’язької бази Харківського лікеро-горілча-
ного заводу. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
як колишній петлюрівський офіцер, що брав 
участь у розстрілах (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 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1959 р.

зайцев іван юхимович народився 1899 р.  
у слоб. Мерефа Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник 6-го будтресту 
південмонтажбуду при заводі № 183. зааре-
штований 24 вересня 1937 р. за шпигунську 
диверсійну роботу на користь Японії (стат-
ті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 29 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 15 квітня 1958 р. і 3 липня 1989 р.

зайцев йосиф ааронович (василь ар-
кадійович) народився 1908 р. у м. Хорол Хо-
рольського пов. полтавської губ. єврей, з мі-
щан, освіта початкова, у 1930—1932 рр. член 
вЛКСМ, кандидат у члени вКп(б) з 1932 р. 
проживав у Харкові. Секретар текстильно-
трикотажної спілки, методист товариства 
«Спартак». заарештований 25 червня 1938 р. 
як член антирад. терористичної правотроць-
кістської молодіжної 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.

зайцев микола миколайович наро-
дився 1889 р. у с. Старий Мерчик богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
з торговців, освіта вища, позапарт. проживав 
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у с. Старий Мерчик богодухівського р-ну 
Харківської обл. Учитель школи. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(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 29 березня 1963 р.

зайцев михайло костянтинович наро-
дився 1885 р. у м. Дінабург Дінабурзького пов. 
вітебської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник бухгалтера 2-го Харків-
ського автотехнікуму. заарештований 29 трав-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 липня 1957 р.

зайцев михайло олександрович наро-
дився 1897 р. у Москві. Росіянин, з робітни-
ків, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у Харкові. Артист Харківської естради. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію і вихваляння фашистських порядків 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 6 січня 1938 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з обмеженням прав на 3 ро-
ки. Ухвалою колегії в транспортних справах 
верховного Суду СРСР від 26 лютого 1938 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу закрито.

зайцев никанор кóзьмич народився 
1895 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1928—1933 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Нікополь барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник металургійного за-
воду ім. Куйбишева в м. Краматорськ Сталін-
ської обл. заарештований 24 вересня 1937 р. 
за к.-р. 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 від-
бував на ст. заіграєво Іркутської обл. помер 
7 лютого 1942 р. в м. Омськ в ув’язненні.] 
Реабілітований 26 лютого 1960 р.

зайцев олександр миколайович на-
родився 1872 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з дворян, осві-
та початкова, позапарт. в’язень Харківської 
промислової вТК. У 1930 р. як дворянин ви-
сланий до північного краю на 3 роки. зааре-
штований 17 березня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 3 грудня 1938 р. засуджений на 4 роки  
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 21 липня 1994 р.

зайцев олександр тимофійович наро-
дився 1906 р. у с. верхній баскунчак Астра-

ханської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, у 1924—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач риблабораторії 
Харківського облзаготуправління в с. Рясне 
Краснопільського р-ну Харківської обл. за-
арештований 16 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. терористичної організації правих (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 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. Ре-
абілітований 7 грудня 1957 р.

зайцев стеïан григорович народився 
1914 р. у с. панкове Мещовського пов. Ка-
лузької губ. Росіянин, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. золочів зо-
лочівського р-ну Харківської обл. вантажник 
бурякопункту на ст. золочів півд. залізниці. 
заарештований 24 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 29 березня 1938 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі, де й помер 27 [серпня] 
1938 р. Реабілітований 28 червня 1990 р.

зайцев яків ісакович народився 1898 р. 
у м. Канів Канівського пов. Київської губ. 
єврей, з міщан, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 15 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь однієї з іноземних дер-
жав (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС у березні 1938 р. за відсутності до-
казів, звільнений з-під варти 14 квітня 1938 р.

зайцева станіслава францівна наро-
дилася 1908 р., місце народження невідоме. 
полька, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. завідувачка магазину 
сільспоживспілки. заарештована 16 листопа-
да 1937 р. як дружина репресованого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.). 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 6 березня 1938 р. як таку, що не підлягає 
розгляду особливою нарадою НКвС СРСР, зі 
звільненням з-під варти.

зайЧенко петро терентійович наро-
дився 1898 р. у с. борисівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борисів-
ка Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». позбавлений ви-
борчих прав. У 1933 р. розкуркулений. за-
арештований 10 жовтня 1937 р. як соціально 
небезпечний елемент та за антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
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вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

зайЧенко сергій петрович народився 
1909 р. у с. борисівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен. 
позапарт. проживав на хут. пильне Липець-
кого р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу «Липці». У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. як соціаль-
но небезпечний елемент та за антирад. про-
яви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

зайЧенко яків терентійович народився 
1895 р. у с. пильна Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Конюх 4-го дер-
жавного іподрому. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 3 листопада 1937 р. за під-
ривну роботу в колгоспі та антирад. 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. Реабілітований 21 листопада 1989 р.

зак софрон володимирович народився 
1895 р. у варшаві. Українець, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. по-
мічник головного бухгалтера 2-го Державного 
вовномийного заводу ім. Мануїльського. за-
арештований 28 лютого 1938 р. за належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 липня 1958 р.

закалов олександр кирилович наро-
дився 1888 р. у с. єгорівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на конезаводі № 124 «піонер» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. Робітник конезаводу. 
У 1921 р. під арештом за к.-р. агітацію. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (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 29 грудня 1963 р.

закапко терентій максимович народив-
ся 1890 р. у с. педашка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. педашка 
перша зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Робітник пункту заготзерна на ст. зачепилів-
ка півд. залізниці. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
15 вересня 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. Реабілітований 14 червня 1989 р.

закаРян агарон тóмасович народив-
ся 1913 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з робітників, освіта середня, позапарт., член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Електрик-
конструктор заводу «Електроверстат». зааре-
штований 22 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної шпигунської організації 
«Дашнакцутюн» (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546, 5411, 5410 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 квітня 1957 р.

закаР’ян (закар’янц) арменак оганесо-
вич народився 1883 р. у с. Салмас, персія. вір-
менин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник артілі «Ко-
опремонт». заарештований 17 лютого 1938 р. 
як член антирад. націоналістичної організації 
(статті 546, 5411, 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 серпня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент 
висланий разом з родиною до Казахстану  
на 5 років. Реабілітований 19 липня 1993 р.

закке альма василівна народилася 1878 р.  
у м. Рига Ліфляндської губ. Німкеня, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. поденниця. заарештована 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 18 листопада 1937 р. за непідтверджен-
ням обвинувачення зі звільненням з-під варти.

закопайло пилиï гнатович народився 
1896 р. у с. подоли Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник контори «заготхудоба». У 1930 р. 
розкуркулений. Ухвалою особливої наради 
при колегії ОДпУ у 1932 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі в концтаборі на 5 років. 
звільнений з-під варти у 1936 р. 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 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

закРевська петрóнелія адольфівна на-
родилася 1900 р. у с. пустоха бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Сенько-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Косіора. в адміністративному 
порядку переселена з прикордонної смуги. 
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заарештована 30 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого та за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 5 років. після звільнення з за-
слання проживала в м. житомир. Реабілітова-
на 5 червня 1964 р.

закРевський іван кóïріянович наро-
дився 1887 р. у с. Озеряни Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мурафа Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (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 10 вересня 1960 р.

закРевський матвій феліксович на-
родився 1894 р. у с. Спаське Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у радгоспі 
«Червоний степ» у Сахновщинському р-ні 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 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 
28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

закРевський микола антонович на-
родився 1885 р. у с. заозер’я Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приту-
лове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник Куп’янського силікатного заводу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 24 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. Роз-
стріляний 1 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 липня 1989 р.

закРевський томаш фабіанович на-
родився 1870 р. у с. Діброва Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав на хут. павлюків-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 6-го з’їзду Рад. У 1935 р. 

в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 1 січня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації пОв (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 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

закРевський франц феліксович на-
родився 1891 р. у с. М’яколовичі Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Червоний степ» у Сахновщин-
ському р-ні Харківської обл. Сторож радгоспу. 
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 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 Хар-
кові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

закРевський яцент іванович народив-
ся 1896 р. у с. Махнівка подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Сенькове Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Косіора. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність та 
службу у петлюрівській армії (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 22 серпня 1964 р.

закРивидоРога дем’ян пилиïович 
народився 1885 р. у слоб. Мерефа Харків-
ського пов. Харківської обл. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. паризької комуни. 
Розкуркулений, висланий за межі України. 
заарештований 17 лютого 1938 р. як вірянин 
автокефальної церкви та за антирад. настрої 
(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 9 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

закРивидоРога єфросинія павлівна 
народилася 1908 р. у с. Андріївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Касир аптеки № 68. заарештована 14 квітня 
1938 р. як дружина члена правотроцькістської 
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диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 вересня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 3 ро-
ки. Реабілітована 28 квітня 1959 р.

закРивидоРога петро васильович на-
родився 1901 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1931 р. про-
живав у Харкові. Майстер з ремонту вагонів 
депо ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 22 жовтня 1937 р. як член правотроць-
кістської організації, за підривну діяльність 
(статті 547, 549, 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 13 червня 1959 р.

закШевський станіслав юлійович на-
родився 1898 р. у м. влоцлав влоцлавького 
пов. варшавської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу «Серп і молот». У 1923 р. 
під слідством за шпигунство. заарештований 
29 серпня 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. Роз-
стріляний 28 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 липня 1989 р.

залевський (залеський) зенон фран-
цович народився 1919 р. у Харкові. поляк, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт., член 
вЛКСМ. проживав у сел. південне Харків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Хар-
ківської фабрики КОФОК. заарештований 
30 червня 1938 р. як член пОв (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 31 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

залевський в’ячеслав (вацлав) кли-
ментович народився 1907 р. у м. Красилів Ста-
рокостянтинівського пов. волинської губ. по-
ляк, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт., до 1938 р. член вКп(б). Служив 
у м. Олександрія Одеської обл. помічник на-
чальника школи військової частини 4368, стар-
ший лейтенант. заарештований 2 серпня 1938 р. 
за шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 25 груд-
ня 1938 р. (статті 541 п. «б», 56 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 17 лютого 1939 р. 
вирок військового трибуналу скасовано, справу 
передано на дослідування. Ухвалою особливої 

наради при НКвС СРСР від 11 червня 1940 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у воркуттабі в сел. Кожва 
Комі АРСР. звільнений з-під варти у лютому 
1943 р. з травня 1943 р. служив у РСЧА, брав 
участь у боях, нагороджений орденом Червоної 
зірки і польською «золотою медаллю за відва-
гу». з 1952 р. громадянин польської Народної 
Республіки. проживав у варшаві. Реабілітова-
ний 20 грудня 1957 р.

залевський вітольд францович на-
родився 1918 р. у Харкові. поляк, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. південне Харківського р-ну Харківської 
обл. бригадир взуттєвої майстерні дитячого 
будинку. заарештований 14 липня 1938 р. як 
член пОв (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

залевський владислав людвігович на-
родився 1902 р. у с. юрківці подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Шевченків-
ському р-ні Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу ім. постишева. заарештований 5 лю-
того 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 3 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1963 р.

залевський ельварт федорович на-
родився 1883 р. у с. будки Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Циглерівка Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 14-річчя жовтня. в адміністратив-
ному 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 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

залевський іван флоріанович наро-
дився 1888 р. на хут. Гурмен Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Цигле-
рівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 1-го Травня. 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.) 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 1 липня 1961 р.

залевський модест вацлавович наро-
дився 1877 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. велика Андріїв-
на барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». У адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
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 31 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

залевський станіслав костянтинович 
народився 1913 р. у с. Кривотин Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крутоярівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Ленінська думка». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 23 грудня 1937 р. як член к.-р. польської 
націоналістичної організації пОв і за к.-р. 
націоналістичну агітацію (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 листопада 1959 р.

залевський феофіл лóкич народився 
1881 р. у с. Дворище житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Микіль-
ське близнюківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. висланий до 
північного краю на 3 роки. У 1933 р. розкур-
кулений. заарештований 31 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 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

залепУхін олександр олексійович на-
родився 1903 р. у с. Канаєвка Городищенського 
пов. пензенської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у будівельно-
му поїзді залізничної дільниці Куп’янськ — 
Красний Лиман північно-Донецької залізниці. 
Робітник будівельного поїзда. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 10 жовтня 
1937 р. (ст. 33 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 4 роки, а ухвалою від 2 листопада 

1938 р. попереднє рішення скасовано, справу 
направлено на дослідування. Термін покарання 
відбував у волготабі в м. Рибінськ Ярослав-
ської обл. Лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 11 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі, де й помер 
3 червня 1940 р. Реабілітований 2 грудня 1992 р.

залеський зенон францович, див. ЗА-
ЛЕÂСЬÊИЙ (Зàлåñüêèй) Зåíîí Фðàíцîâèч.

залипко михайло васильович наро-
дився 1899 р. у с. Черче Рогатинського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Росіянин, із селян, освіта вища, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. викла-
дач бібліотеки ім. в. Г. Короленка. заарешто-
ваний 20 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 28 люто-
го 1939 р. (статті 21 п. 1, 159 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

залізовський броніслав стефанович 
народився 1910 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комунарка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний кому-
нар». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 17 серпня 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 жов-
тня 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.

залипко марта василівна народилася 
1912 р. у с. Черче Рогатинського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українка, із селян, освіта початкова, позапарт., 
з 1934 р. член вЛКСМ. проживала в Харкові. 
Робітниця фабрики аплікаційних набивок. за-
арештована 15 серпня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність на користь польщі (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР та прокурора СРСР від 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлена волі в концтаборі на 10 ро-
ків. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбувала в Картабі. На 1958 р. про-
живала у Львові. Реабілітована 9 грудня 1958 р.

залога володимир семенович народився 
1893 р. у с. Кобильник Свенцянського пов. 
віленської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. пожеж-
ник Харківського театру опери та балету. за-
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арештований 4 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 22 листопада 1937 р. зі звіль-
ненням з-під варти.

зальмеж арнольд генріхович народився 
1892 р. у маєтку Сербігал Ліфляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у с. Коломак Ко-
ломацького р-ну Харківської обл. Началь-
ник Коломацького Рв НКвС. заарештований 
22 лютого 1938 р. за розвідувальну діяльність на 
користь Латвії (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
5 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

зальцбеРг мендель борóхович наро-
дився 1887 р. у м. Конськ Конського пов. 
Радомської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі «Галантерейник». заарешто-
ваний 14 листопада 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 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. Термін покарання відбував у Івдель-
табі. Реабілітований 25 січня 1957 р.

зальцман цаля іцкович народився 
1888 р. у м. Седлець Седлецької губ. єврей, 
з кустарів, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник артілі ім. Ілліча. за-
арештований 6 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність, відвідини польського консульства 
у 1933 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у Крас-
табі. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 8 січня 1940 р., звільнений з-під 
варти 3 лютого 1940 р.

замазій (замазай) іван юхимович на-
родився 1881 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. по-
котилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Комірник Харківського заводу ковкого чавуну. 
У 1930 розкуркулений, позбавлений виборчих 
прав. У 1931 р. майно конфісковано. зааре-
штований 23 жовтня 1937 р. як розкуркулений, 
за службу старостою в період гетьманства та 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амурзалізничтабі в м. Свободний 
Хабаровського краю, де й помер 19 серпня 
1940 р. Реабілітований 23 березня 1989 р.

заманянц григорій геворкович наро-
дився 1882(5) р. у м. Салмас, персія. вірме-
нин, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав у Харкові. Чистильник взуття артілі 

«Схід». заарештований 16 лютого 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної шпигунської ор-
ганізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
29 серпня 1939 р. висланий з родиною до 
північного Казахстану на 5 років. помер на 
засланні. Реабілітований 23 березня 1965 р.

замлинський іван андрійович наро-
дився 1903 р. у с. Раковичі Радомишльського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, член вКп(б) з 1926 р. 
Служив у Харкові. політкер автороти авіапар-
ку 43-ї авіабригади. заарештований 23 жовтня 
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 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

замлілий оïанас абрамович народив-
ся 1909 р. у с. Макарове золочівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Макарове 
золочівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. зааре-
штований 4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
проти виборів у верховну Раду СРСР (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
у спецскладі 19 січня 1938 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою колегії у тран-
спортних справах верховного Суду СРСР 
від 26 лютого 1938 р. вирок лінсуду скасо-
вано, справу направлено на новий розгляд 
суду в іншому складі суддів. Лінсудом півд. 
залізниці 23 червня 1938 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Термін покарання відбував 
у волготабі. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

замоРа федір павлович народився 1887 р.  
у с. великі бірки Тернопільського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. бєлгород Курської обл. Учи-
тель бєлгородського педагогічного училища. 
У 1931 р. під слідством ДпУ УСРР за к.-р. ді-
яльність, висланий з Харкова. заарештований 
13 серпня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
української організації (статті 546, 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 жовтня 1988 р.

замоРій микита павлович народився 
1894 р. у с. Івано-Шийчине богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Івано-Шийчине богодухівського р-ну 
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Харківської обл. Член колгоспу «перемога». 
У 1932 р. господарство конфісковане і за про-
тидію заходам рад. влади (невиконання плану 
хлібоздачі) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі, у грудні 1933 р. з-під варти звільнений. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у в’яттабі. Реабілітований 14 червня 1989 р.

замоРУєв василь олександрович наро-
дився 1912 р. у с. боголюбівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. змін-
ний майстер ХЕТзу. заарештований 15 липня 
1938 р. як член терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 листопада 1939 р. 
за участь у шпигунській диверсійній органі-
зації позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Тер-
мін покарання відбував у в’яттабі, працював 
у центральних механічних майстернях. Ухва-
лою особливої наради при НКДб СРСР від 
19 серпня 1944 р. (статті 582, 5810 КК РРФСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у в’яттабі, звільнений з-під 
варти достроково. У 1952 р. висланий на посе-
лення до Красноярського краю. Реабілітований 
10 грудня 1955 р. і 28 вересня 1956 р.

замоЧник яків данилович народився 
1899 р. у с. заудайка Чернігівської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт., до 
1922 р. член УКп. проживав у Харкові. без 
певних занять, за фахом літературний пра-
цівник. заарештований 23 лютого 1938 р. як 
член укапістської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 липня 1965 р.

зандбеРг вальдемар карлович наро-
дився 1902 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕМзу і ХТГз. заарештований 3 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. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 19 січня 1957 р.

занковиЧ вікторія боніфатівна народи-
лася 1898 р. у міст. Ліозно Оршанського пов. 
Могильовської губ. полька, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 

прибиральниця готелю «Інтернаціонал». за-
арештована 1 червня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 листопада 1938 р. зі звільненням з-під варти.

заноЧкін данило Романович народився 
1886 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 ім. Фрун-
зе. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
25 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 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 4 травня 1989 р.

заноЧкін михайло васильович народив-
ся 1897 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Майстер будівельної дільни-
ці півд. залізниці. заарештований 28 квітня 
1938 р. за ворожі настрої, антирад. пропаган-
ду, зв’язки з к.-р. елементом (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 8 березня 
1939 р. засуджений до 3 років позбавлення 
волі у зМУ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 25 квітня 
1939 р. вирок суду скасовано, справу направ-
лено на новий розгляд зі стадії досудового 
слідства зі звільненням з-під варти на підпис-
ку про невиїзд. Справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 2 серпня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

заноЧкін яків матвійович народився 
1886 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1920—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Маслівка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. зааре-
штований 12 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито поміч-
ником Харківської облпрокурора у спецспра-
вах 26 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

запаРа володимир іванович народився 
1883 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. бухгалтер артілі «вогнетриви». 
заарештований 4 березня 1938 р. як член 
антирад. 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 7 грудня 1956 р.

запаРа іван стеïанович народився 1883 р.  
у с. велика Данилівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у с. велика Да-
нилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Охоронець Харківського заводу № 135. зааре-
штований 28 квітня 1938 р. за шпигунську та 
диверсійну роботу (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

запаРа йосиï андріянович (андрійович) 
народився 1885(84) р. у с. заброди богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник санітарного тресту Ленін-
ського р-ну. У 1926 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. під 
слідством богодухівського райвідділку Харків-
ського оперсектора ДпУ за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР), справу закрито у зв’язку 
з висланням в адміністративному порядку до 
північного краю. заарештований 28 грудня 
1937 р. як розкуркулений, що втік із заслан-
ня, 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 3 липня 1989 р.

запаРа яків стеïанович народився 
1871 р. у с. велика Данилівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. велика 
Данилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Сторож Харківського зоологічного саду. за-
арештований 22 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
підпілля «ігнатівців» та за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 2 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 5 грудня 1937 р.

запаШний василь григорович наро-
дився 1894 р. у с. Семенів Яр богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Семе-
нів Яр богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник вагонного депо ст. богодухів півд. 
залізниці. заарештований 21 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 15 травня 1938 р. 
виправданий за недоведеності злочину.

записов іван григорович народився 
1881 р. у с. Тополі Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тополі Дво-
річанського р-ну Харківської обл. поден-
ник. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за розкладницьку роботу 
в колгоспі та дискредитацію керівників рад. 
влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 липня 1994 р.

заплітний федір іванович народився 
1901 р. у с. зарожани Хотинського пов. бес-
сарабської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1932—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач кіоску Харківхар-
чоторгу. заарештований 21 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. Реабілітований 3 серпня 1962 р.

запольський войцех францович на-
родився 1888 р. у с. Грузливець Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дубові Гряди Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Яковлєва. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
28 листопада 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
агітацію (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. Роз-
стріляний 26 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 лютого 1961 р.

запольський іван францович наро-
дився 1894 р. у с. Грузливець Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дубові Гряди Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Яковлє-
ва. У 1929 р. за статтями 5410, 97 КК УСРР 
позбавлений волі на 5 років. У 1935 р. в 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 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 травня 1977 р.

запольський цезар францович на-
родився 1905 р. у с. Грузливець Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дубові Гряди Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. бригадир тракторної брига-
ди Тавільжанської МТС. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за шпигун-
ську роботу на користь польщі, участь у к.-р. 
польській націоналістичній організації, шкід-
ництво та к.-р. агітацію (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.
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запоРожець андрій іванович народив-
ся 1888 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. золочів золочівського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер Держбанку. заарештований 
17 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
27 грудня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину.

запоРожець калістрат євстафійович 
народився 1896 р. у с. Грякове Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. журавлі валківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 10-річчя 
КНС. У 1920 р. під слідством Харківської 
губЧК за участь у к.-р. повстанні. У 1921 р. 
ревтрибуналом за участь у к.-р. повстанні за-
суджений на 3 роки позбавлення волі умовно. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР), 
помер 30 квітня 1939 р. у лікарні Центрально-
го психоневрологічного інституту у Харкові. 
Судовою колегією ХОС 3 травня 1939 р. спра-
ву закрито через смерть підслідного. Реабілі-
тований 7 жовтня 1993 р.

запоРожець петро феодосійович на-
родився 1889 р. на хут. Іванівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нечво-
лодівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Комсомолець». 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
22 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 22 квітня 1988 р.

запоРожець яків власович народився 
1888 р. у с. Миколаївка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. На-
талине Красноградського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб 30-го держмлина. У 1929 р. роз-
куркулений. 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. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

запоРожЧенко григорій семенович 
народився 1883 р. у с. золотухівка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Шляхове Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник Ленінської СШ. зааре-
штований 19 березня 1938 р. як член військо-
вої офіцерської організації та за підготовку 
до збройного повстання (статті 5410 ч. 1, 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.

запоРожЧенко іïоліт вавилович на-
родився 1884 р. у с. Тахтаулове полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у м. Красноград Красноград-
ського р-ну Харківської обл. поденник, у ми-
нулому священик . заарештований 21 квітня 
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. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

запоРожЧенко ольга дмитрівна на-
родилася 1897 р. у с. богодухівка золото-
ніського пов. полтавської губ. Українка, із 
службовців, освіта незакінчена вища, з 1927 р. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Інспек-
тор обласного відділу охорони здоров’я. за-
арештована 28 жовтня 1937 р. як дружина 
члена антирад. організації, справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 5 березня 1938 р., звільнена 
з-під варти 21 березня 1938 р.

запРій василь Романович народився 
1906 р. на хут. Диптани зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у радгоспі «Чер-
воний» у Олексіївському р-ні Харківської обл. 
Машиніст радгоспу. Нарсудом зміївського 
р-ну 10 жовтня 1933 р. за к.-р. виступи, крадіж-
ку та зберігання зброї (статті 5414, 170 п. «в», 
182, 196 КК УСРР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ. Термін покарання 
відбував у м. Караганда Карагандинської обл. 
Ухвалою Харківського облсуду від 11 листо-
пада 1936 р. термін покарання скорочено до 
5 років. заарештований 22 вересня 1937 р. за 
зв’язки з куркулями, антирад. висловлюван-
ня, зберігання зброї та крадіжку колгоспного 
майна (статті 5410 ч. 1, 170 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. Реабілітований 9 березня 1989 р.

запРій Роман павлович народився 
1871 р. на хут. Диптани зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Диптани зміїв-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. позбавлений виборчих прав. У 1929 р. 
розкуркулений, висланий до північного краю. 
заарештований 22 вересня 1937 р. за антирад. 
висловлювання, ворожі настрої та зв’язки 
з куркулями (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
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особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 березня 1989 р.

запРій семен іванович народився 
1895 р. у с. вилівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. першотравневе 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
бази Харпромторгу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 19 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 липня 1989 р.

заРанек станіслав хомич народився 
1890 р. у Харкові. поляк, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Майстер електростанції ІпРзу. заарештова-
ний 12 січня 1938 р. як член польської шпи-
гунської диверсійної організації (статті 541 
п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 вересня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 вересня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 6 вересня 1957 р.

заРванський никифор васильович, 
див. БОЖЕНÊО Ìèêîлà Âàñèлüîâèч (Зàðâàí-
ñüêèй Нèêèфîð Âàñèлüîâèч).

заРгаРян григорій йосифович народив-
ся 1903 р. у м. Урмія, персія. вірменин, з кус-
тарів, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Не працював. заарештований 6 лютого 
1938 р. за к.-р. націоналістичну і шпигунську 
діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

заРемба антон йосифович народився 
1903 р. у с. Городище заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Копанки зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 18-річчя жовтня. У 1934 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 6 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 19 вересня 1968 р.

заРемба йосиф петрович народився 
1910 р. у с. Городище заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у колгоспі ім. Артема 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 

колгоспу. 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 11 серпня 1989 р.

заРемба казимир йосифович народив-
ся 1909 р. у с. Городище заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Копанки 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 18-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 6 вересня 
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 10 вересня 1968 р.

заРемба людвіг антонович народився 
1888 р. у с. Городище заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Улянівка зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Шлях 
Леніна». У 1935 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 6 вересня 1937 р. за антирад. агіта-
цію, вихваляння порядків у польщі та вербу-
вання молоді до релігійної секти (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 2 листопада 1989 р.

заРемба микола васильович народився 
1884 р. у м. Кишинів бессарабської губ. Мол-
даванин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. зелений Гай Харківсько-
го р-ну Харківської обл. пожежник пожежної 
охорони Харківського міськсантресту. зааре-
штований 4 травня 1938 р. як член шпигунської 
антирад. організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 листопада 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

заРемба надія федорівна народилася 
1890 р. і проживала у Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 23 жовтня 1937 р. 
як дружина активного націоналіста (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 25 березня 1938 р.

заРецька варвара назарівна народи-
лася 1901 р. у с. петроки вінницького пов. 
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подільської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в сел. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітниця бурякорадгоспу. заарештована 
30 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ХОУ НКвС 25 берез-
ня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

заРжицький іван тимофійович наро-
дився 1870 р. у с. Красилівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перемога». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 2 січня 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 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

заРжицький микола лóк’янович на-
родився 1887 р. у с. Діброва Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 3 січня 1938 р. (статті 546, 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 червня 1961 р.

заРжицький петро лóк’янович на-
родився 1882 р. у с. Діброва Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Качалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 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 27 липня 1989 р.

заРицький абрам-захар данилович на-
родився 1899 р. у Києві. єврей, з робітників, 
освіта початкова, до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у цукрорадгоспі ім. Ілліча в Яго-
тинському р-ні Харківської обл. Начальник 
політвідділу цукрорадгоспу. заарештований 
15 серпня 1937 р. як член антирад. організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закри-

то прокуратурою СРСР 19 листопада 1938 р. 
(статті 222 п. «а», 4 п. 5 КпК РРФСР).

заРін артóр гіртович народився 1914 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. член 
вЛКСМ з 1932 р. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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.

заРіцький карл йосифович народився 
1891 р. у с. Головчинці житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Кислівського цукрозаводу. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 3 вересня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

заРіЧанський дмитро михайлович 
народився 1889 р. у с. Оглядів Кам’янського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Лисняки Яготин-
ського р-ну полтавської обл. Товарний касир 
ст. Яготин півд.-захід. залізниці. заарештова-
ний 20 грудня 1937 р. за шкідництво та шпи-
гунство на користь польщі (статті 546, 547 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 3 лютого 1938 р. у особливому порядку 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 лютого 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 13 травня 1960 р.

заРк наóм абрамович, див. ЗАÐÕ (Зàðê) 
Нàóì Аáðàìîâèч.

заРоЧинцев юхим юхимович наро-
дився 1897 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталі-
на. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
3 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 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 північуралтабі. Реабілі-
тований 21 березня 1989 р.

заРУба дмитро вікторович народився 
1901 р. у с. печанівка Новоград-волинського 
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пов. волинської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник квартирно-
експлуатаційного відділу ХвО, батальйонний 
комісар. заарештований 29 березня 1938 р. за 
участь в антирад. військовій змові (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 548 через ст. 20, 547, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 12 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років, конфіскацією 
майна і позбавленням військового звання «ба-
тальйонний комісар». Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі в бухті Нагаєва, де й помер 
влітку 1941 р. Реабілітований 31 жовтня 1957 р.

заРУба стеïан григорович народив-
ся 1882 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 ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 8 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 11 серпня 1939 р. засуджений до 
3 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 20 травня 1939 р. вирок суду ска-
совано, справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

заРУбін олексій єгорович народився 
1897 р. у с. зарубинка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. зарубинка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Гігант». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію, пораженські настрої, розкладання 
трудової дисципліни і саботаж (статті 5410 
ч. 1, 5414 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 27 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 30 березня 1959 р.

заРУбін пантелій юхимович народив-
ся 1893 р. у с. зарубинка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Га-
лушкине великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1931 р. 
розкуркулений. У 1935[6] р. за невиконання 
держзобов’язань позбавлений волі на 6 мі-
сяців. заарештований 5 травня 1938 р. за 
антирад. агітацію, поширення наклепницьких 
чуток та вихваляння фашистської Німеччини 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 31 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

заРУбін петро тимофійович народив-
ся 1897 р. у с. зарубинка вовчанського пов. 

Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. зарубинка віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу «Гігант». У 1931 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 27 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Амуртабі, м. Свободний Хабаровського 
краю. Реабілітований 7 липня 1989 р.

заРУдний сергій сергійович народився 
1888 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з дворян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інспектор 
південспецбуду. заарештований 20 червня 
1938 р. як український есер, за боротьбу про-
ти вКп(б) та рад. влади (статті 541 п. «а», 542, 
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.

заРУцький йосиф михайлович наро-
дився 1903 р. у с. зарубинка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. єжова. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 1 січня 1938 р. 
за к.-р. агітацію пораженського характеру 
(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 16 серпня 1960 р.

заРх (зарк) наóм абрамович народився 
1905 р. у варшаві. єврей, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Дирек-
тор Харківської філії та викладач Інституту 
підвищення кваліфікації інженерно-техніч-
них працівників. заарештований 15 листопа-
да 1937 р. за шпигунську діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1957 р.

заРЧенко автоном пилиïович народив-
ся 1872 р. у с. підлиман Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник зернорадгоспу ім. 20-річчя жов-
тня. У 1930 р. під слідством за несплату дер-
жавних податків. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) і Харківським облсудом 11 грудня 
1938 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. помер 
8 січня 1939 р. в Ізюмській в’язниці. Справу 
закрито верховним Судом УРСР 27 лютого 
1939 р. (ст.4 п. «а» КпК УРСР). Реабілітова-
ний 17 січня 1994 р.

заРЧенко трохим автономович наро-
дився 1902 р. у с. підлиман Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював теслею 
у радгоспі ім. 20-річчя жовтня у борівському 
р-ні Харківської обл. заарештований 8 жов-
тня 1937 р. за невдоволення існуючим ладом, 
участь у політбанді (статті 5617, 5410 ч. 1 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 бурей-
табі. Реабілітований 23 листопада 1962 р.

засада владислав гнатович народився 
1876 р. у с. Слупиця Радомської губ. поляк, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший бухгалтер Трансбагажбю-
ро. заарештований 14 липня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. (статті 542, 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 25 квітня 1989 р.

заседволк іван йосиïович народився 
1894 р. у м. Галич Станіславського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської імпе-
рії. Українець, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1918 р. проживав у Харкові. заступ-
ник керуючого Харківської контори «Главме-
тиз». заарештований 24 жовтня 1937 р. як член 
антирад. диверсійної терористичної організації 
правих (статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1961 р.

засицький (зосицький) гаврило івано-
вич народився 1904 р. у с. Катеринівка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Катеринівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Ленін-
ський прогрес». позбавлений виборчих прав 
як син куркуля. 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. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Томасинтабі. Реабілітований 
26 серпня 1960 р.

засицький микола іванович народив-
ся 1902 р. у с. Катеринівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. У 1930 р. розкуркуле-
ний, за невиконання плану хлібозаготівлі за-
суджений до 2 років позбавлення волі у вТТ. 
заарештований 22 лютого 1938р. за антирад. 
агітацію та приховування свого соціального 
минулого (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 5 липня 1938 р. засуджений до 
6 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбував 
у білбалттабі, де й помер 30 липня 1942 р. 
Реабілітований 4 грудня 1957 р.

заскалько віктор іванович народив-
ся 1893 р. у с. Іванівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Рахівник-касир вовчанської 
заготівельної контори плодоовочторгу. зааре-
штований 24 березня 1938 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 542, 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 25 серпня 1961 р.

заславський володимир костянтино-
вич народився 1894 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, по-
запарт., у 1918—1926 і 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер ХЕМзу.  
заарештований 3 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісі-
єю 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 11 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 травня 1959 р.

заславський ісак маркович народив-
ся 1898 р. у м. Керч Таврійської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. перукар готелю «Інтурист». 
заарештований 16 травня 1938 р. як поль-
ський шпигун (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 26 липня 1989 р.

зассе авгóст-бернард-брóно карлович 
народився 1880 р. у міст. Слов’янськ Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Німець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник бухгалтера Харшвей-
коопремонту. заарештований 26 липня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
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обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

застУка іван сергійович народився 
1891 р. у с. Ольшани маркграфства Мора-
вія Австро-Угорської імперії. Чех, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждине близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. вЧК-ДпУ, 
кравець. заарештований 13 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 547, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 3 листопада 1961 р.

засядЧУк максим максимович наро-
дився 1878 р. у с. Кробонош Холмського пов. 
Люблінської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Роздолля 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу ім. Орджонікідзе. заарештований 
11 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 жовтня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 25 квітня 1989 р.

засядько денис павлович народився 
1898 р. у с. павлівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. павлівка бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник 
бурякопункту на ст. богодухів півд. залізниці. 
заарештований 10 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 26 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

засядько петро григорович, народився 
1900 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 9 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 розстрілу невідома. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

затолока харитина климівна народи-
лася 1915 р. у с. Довгалівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в с. Савинці 
Савинського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештована 17 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію та невизнання рад. влади 

(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 29 ве-
ресня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбувала в таборах Комі АРСР. На 1971 р. 
проживала у сел. верхньодніпровський Доро-
гобужського р-ну Смоленської обл., пенсіо-
нерка. Реабілітована 29 червня 1989 р.

затолокін іван матвійович народився 
1902 р. у с. Лозовенька зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Орлиноярський 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний колос». У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарештова-
ний 13 вересня 1937 р. за розкладницьку роботу 
в колгоспі та 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. Реабілітований 16 червня 1989 р.

затолокін олексій оïанасович наро-
дився 1875 р. у с. Титовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. піщанка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Діловод-рахівник піщанської 
СШ. заарештований 28 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

затоРська марія вікторівна народила-
ся 1890 р. і проживала в Харкові. Росіянка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Секретар 
школи ФзН заводу «Червоний жовтень». за-
арештована 19 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 5 років. На 1958 р. проживала 
в м. Люботин Харківської обл. Реабілітована 
26 лютого 1958 р.

затоРський гнат йосифович народив-
ся 1892 р. у варшаві. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХЕМзу. заарештований 30 ве-
ресня 1937 р. за шпигунство на користь поль-
щі (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. Ре-
абілітований 1 червня 1958 р.

затРапезний олександр олександрович 
народився 1892 р. у с. Стара Купала Москов-
ського пов. Московської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у Харкові. Робітник ТЕЦ Червонозаводсько-
го р-ну. заарештований 19 квітня 1938 р. як 
агент німецької розвідки та за шпигунську 
диверсійну діяльність (статті 546, 549 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 2 листопада 1962 р.

затУла василь семенович народився 
1891 р. на хут. баба [зміївського пов.] Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник майстерні «південмонтажбуд» при заводі 
№ 183. У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 29 жовтня 
1937 р. як розкуркулений, за службу в караль-
ному загоні денікінської армії, антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Сво-
бодний Далекосхідного краю. На 1960 р. про-
живав у м. знаменка Кіровоградської обл. 
Реабілітований 30 червня 1960 р.

затУла кóзьма григорович народився 
1889 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. бугаївка Са-
винського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 13 березня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської націоналістичної ор-
ганізації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
1 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 серпня 1956 р.

затУловський овсей якович народив-
ся 1907 р. у с. Ставище Таращанського пов. Ки-
ївської губ. єврей, з робітників, освіта вища, 
позапарт., член вЛКСМ з 1925 р. проживав 
у Харкові. Інженер-економіст заводу № 183. 
заарештований 28 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. повстанської організації в Тсоавіахімі 
(статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР), справу за-
крито Ов НКвС ХвО 22 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зах адам йосифович народився 1893 р. 
у с. Лохов Седлецької губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1928—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Директор ди-
тячого будинку в сел. південне Харківського 
р-ну Харківської обл. заарештований 23 трав-
ня 1938 р. як член пОв (ст. 546 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 26 січня 1968 р.

захаРевський сергій васильович на-
родився 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 

Латвієць, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Руські Тишки Липецького 
р-ну Харківської обл. водій трамвайного тресту 
«Червоний транспорт». заарештований 13 лю-
того 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 19 червня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

захаРенко іван васильович народився 
1895 р. у м. Лубни Лубенського пов. полтав-
ської обл. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Інспек-
тор з обліку заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за антирад. і шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
13 жовтня 1938 р. за відсутності складу зло-
чину зі звільненням з-під варти.

захаРенко олександр іванович наро-
дився 1896 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
служби колії ст. Люботин півд. залізниці. за-
арештований 5 квітня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 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 29 серпня 1958 р.

захаРін (захар’єв, захар’їн) олександр 
михайлович народився 1883 р. у с. Новеньке 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Люботин півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений та висланий на 4 роки. зааре-
штований 10 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. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

захаРов василь іванович народився 
1890 р. у с. васильєвка Рязанської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Механік дистанції сигналі-
зації і зв’язку півд. залізниці. заарештований 
13 січня 1938 р. за антирад. настрої та участь 
у троцькістській опозиції в минулому (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

захаРов василь миколайлович наро-
дився 1899 р. у с. Крестищеве Тимського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник сектора ван-
тажної служби Управління півд. залізниці. 
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заарештований 7 вересня 1937 р. як член 
правотроцькістької диверсійної шпигунської 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 червня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у Каргопольтабі. Реабілітований 
18 травня 1956 р.

захаРов денис юхимович народив-
ся 1882 р. у с. жолобово юхновського пов. 
Смоленської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. приймальник відділу техконтролю за-
воду № 183. заарештований 24 квітня 1938 р. 
як член диверсійної шпигунської організації 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 4 червня 1957 р.

захаРов іван данилович народився 
1901 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». заарешто-
ваний 4 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.

захаРов іван іванович народився 1914 р. 
у с. Лозовенька зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня спе-
ціальна, позапарт. проживав у с. Андріївка 
перша балаклійського р-ну Харківської обл. 
Учитель НСШ. заарештований 23 вересня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської дивер-
сійної 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.

захаРов іван михайлович народився 
1906 р. у с. Яшине Московської губ. Росія-
нин, із селян, освіта неповна середня, член 
вКп(б) з 1925 р. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Начальник відді-
лу постачання будівництва залізничної гілки 
Красний Лиман — Куп’янськ. заарештований 
26 листопада 1937 р. як член антирад. ди-
версійної шкідницької організації (статті 549, 
547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 20 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у [м. Сталіно Сталінської обл.], дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 30 травня 1956 р.

захаРов микола іванович народився 
1901 р. у с. Лозовенька зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Андріївка перша балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Директор та вчитель 
Андріївської СШ. заарештований 22 вересня 
1937 р. як член к.-р. організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора 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 3 січня 1961 р.

захаРов олександр васильович наро-
дився 1902 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник електростанції ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 16 листопада 1937 р. як член 
польської к.-р. шпигунської диверсійної орга-
нізації (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР у [грудні] 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

захаРов олександр семенович народив-
ся 1910 р. у с. Лозовенька зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозовенька 
петрівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Лозовеньківського дитбудинку. У 1933 р. час-
тину майна конфісковано. До 1936 р. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 15 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію та підрив трудової 
дисципліни (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Реабіліто-
ваний 16 червня 1989 р.

захаРов федір іванович народився 
1894 р. у с. Мала Карпівка Раненбурзького пов. 
Рязанської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник від-
ділу техконтролю штампувального заводу № 5. 
заарештований 4 червня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 5 травня 1939 р. 
справу повернено на дослідування, звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл.  
26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

захаРов федір іванович народився 
1893 р. у с. Лозовенька зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Соцнаступ». У 1930 р. 
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розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1935 р. під арештом органів НКвС. за-
арештований 12 вересня 1937 р. за антирад. 
настрої, невдоволення заходами партії та рад. 
влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у південтабі. з 1947 р. 
проживав і працював на Коренєвському цу-
кровому заводі в Краснодарському краї. Ре-
абілітований 11 листопада 1960 р.

захаРов федір леонтійович народився 
1889 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1919 і 1920 рр. член РКп(б). 
проживав у с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. завідувач районного архіву 
петрівського райвиконкому. заарештований 
11 лютого 1938 р. як член к.-р. бойової есе-
рівської організації (статті 548 через ст. 17, 
542, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 542, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 28 трав-
ня 1938 р. Реабілітований 25 грудня 1959 р.

захаРЧУк гнат іванович народилася 
1895 р. у с. Хобултова володимир-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. єгорів-
ка Лозівського р-ну Харківської обл. Учитель 
Тихопільської школи. заарештований 11 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 21 квітня 
1939 р. засуджений до 4 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Ухва-
лою судової колегії в кримінальних справах 
верховного Суду УРСР від 5 вересня 1939 р. 
вирок суду скасовано, справу передано на но-
вий розгляд зі стадії судового слідства. Харків-
ським облсудом 29 жовтня 1939 р. виправданий.

захаРЧУк йосиï оверкійович народив-
ся 1903 р. у с. печиводи подільської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, поза-
парт., у 1927—1933 р. член вКп(б). прожи-
вав у с. закутнівка Олексіївського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель НСШ. заарештований 
10 лютого 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), а 3 березня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито Харківським 
облпрокурором у спецсправах 3 листопада 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

захаРЧУк тарас филимонович народив-
ся 1892 р. у с. Солонів Дубнівського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. бригадир артілі «Універпраця». за-

арештований 14 грудня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

захаРянц дердад кеворкович народив-
ся 1895 р. у м. Тавриз, персія. вірменин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». за-
арештований 17 березня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 11 березня 
1939 р. (статті 198, 159, 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

захаРянц караïет мóратович народив-
ся 1893 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття на Комунально-
му ринку. заарештований 28 грудня 1937 р. за 
спекуляцію і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 червня 1957 р.

захлевний петро якович народився 
1901 р. у м. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, член вКп(б) з 1926 р. проживав 
у Харкові. Директор Харківського лісгоспу. 
заарештований 3 квітня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської націоналістичної організації та 
за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 16 травня 
1939 р. виправданий.

заЧенюк віктор вікентійович народив-
ся 1894 р. у Гродненській губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Майстер 
пекарні золочівського міськспоживтовари-
ства. заарештований 6 червня 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 541 п. «а», 546, 5411 
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.

заЧиняєв василь васильович народив-
ся 1891 р. у с. Нечаєвка воронезької губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Харківської 
фабрики механізованого обліку. заарештова-
ний 4 жовтня 1937 р. за шпигунство на ко-
ристь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

заЧкевиЧ ірина михайлівна народилася 
1900 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Київ-
ської губ. Українка, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 8 жовтня 1937 р. як 
дружина репресованого (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 ви-
слана до Казахстану на 5 років. Ухвалою осо-
бливої наради при МДб СРСР від 12 липня 
1947 р. судимість знято. На 1959 р. проживала 
в будинку інвалідів у сел. Хорошеве Харків-
ської обл. Реабілітована 10 жовтня 1958 р.

заШкваРа василь григорович народив-
ся 1902 р. у м. павлоград павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник головного інженера ін-
ституту «Діпрококс». заарештований 5 липня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 26 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

заяць лев костянтинович народився 
1905 р. у с. велика Мечетня балтського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник Індубу-
ду на ХТз. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 3 серпня 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

заяць михайло оïанасович, див. ЗА-
ЄЦЬ (Зàÿцü) Ìèõàйлî Оïàíàñîâèч.

збРажек георгій кирилович народився 
1899 р. у с. пасад балтського пов. подільської 
губ. поляк, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник артілі «Ме-
бельник». У 1930 р. під арештом 14 діб як син 
крупного куркуля. заарештований 23 червня 
1938 р. за антирад. агітацію серед робітників 
артілі (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Онег-
табі, де й помер 20 лютого 1940 р. Реабілітова-
ний 3 листопада 1961 р.

збРижеР давид григорович народився 
1893 р. у м. Городок Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у м. зміїв зміївського р-ну Хар-
ківської обл. Уповноважений по зміївському 
р-ну Комітету заготівель при РНК УРСР. 
заарештований 17 серпня 1937 р. як член 

к.-р. організації правих та за шкідництво 
(статті 5411, 548, 547 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 7 грудня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 липня 1956 р.

збУкаР микола абрамович народився 
1887 р. у с. безлюдівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безлю-
дівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 8 травня 1938 р. 
як член к.-р. організації РОвС та за к.-р. агі-
тацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 4 лис-
топада 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 жовтня 1997 р.

збУкаР михайло євграфович народився 
1893 р. у с. Непокрите Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Олексіївка Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник ХпРз. [У 1931 р. 
розкуркулений. У 1932 р. позбавлений виборчих 
прав]. заарештований 4 листопада 1937 р. за 
втечу із заслання та 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 в Амуртабі в м. Сво-
бодний Хабаровського краю, де й помер [28 січ-
ня 1943 р.]. Реабілітований 4 квітня 1958 р.

звалинський микола якимович, див. 
ЗÂОЛИНСЬÊИЙ (Зâàлèíñüêèй) Ìèêîлà Яêèìîâèч.

звейнек фріц карлович народився 
1889 р. у м. Мітава Курляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Красноград Красноградського 
р-ну Харківської обл. Майстер Красноград-
ського маслозаводу. заарештований 4 травня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 10 липня 1959 р.

звенигоРодський яків євгенович на-
родився 1886 р. у м. Таганрог Таганрозько-
го окр. Області війська Донського. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Член колегії захисників, юрист. за-
арештований 6 жовтня 1937 р. як провокатор, 
пов’язаний з царською жандармерією, одру-
жений з підданою Італії та за зв’язки з італій-
ським консульством і шпигунство (статті 546, 
5411 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР 
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та прокурора СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) по-
збавлений волі в концтаборі на 10 років. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Картабі. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

звєРев василь макарович народився 
1887 р. у с. введенське зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. введенка Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 20 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 19 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 квітня 1995 р.

звєРев микола федорович народився 
1906 р. у с. введенське зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рогань Харківського 
р-ну Харківської обл. Шофер паперової фа-
брики. заарештований 27 жовтня 1937 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР, а 10 листопада 1937 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 5 січня 1938 р. (ст. 5 КпК УРСР).

звєРев пилиï іванович народився 
1905 р. у с. введенське зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХТГз. У 1931 р. майно конфісковане. зааре-
штований 2 грудня 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. 
Термін покарання відбував у Самартабі на 
будівництві гідровузла Куйбишевської діль-
ниці ТЕЦ. Реабілітований 5 жовтня 1994 р.

звєРев тихін петрович народився 
1887 р. у с. введенське зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1932 р. розкуркулений. зааре-
штований 21 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 
17 травня 1989 р.

звігінцев вадим миколайович, див. 
ЗÂЯГИНЦЕÂ (Зâ³г³íцåâ) Âàäèì Ìèêîлàйîâèч.

звіРгздінь кароліна іванівна народила-
ся 1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвій-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт., 

у 1920—1923 рр. член РКп(б). проживала 
у Харкові. завідувачка бібліотеки латиського 
клубу «Дарбс». заарештована 4 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. Розстріляна 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітована 12 лютого 1960 р.

звіРевиЧ єлизавета олександрівна на-
родилася 1897 р. у м. брест-Литовськ брест-
ського пов. Гродненської губ. Росіянка, з вій-
ськовослужбовців, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Друкарка Харківського 
інституту експериментальної медицини. за-
арештована 11 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого за шпигунство на користь 
Німеччини (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), звільнена з-під варти 
27 березня 1938 р. Рішення у справі відсутнє.

зволинський (звалинський) микола 
якимович народився 1895 р. у м. Остропіль 
Старокостянтинівського пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Санітар Ізюмської районної 
лікарні. У 1928 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 22 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 серпня 1989 р.

звоницький олександр соломонович 
народився 1892 р. у м. Умань Уманського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт., у 1908—1918 рр. член партії 
правих соціалістів-революціонерів, у 1918—
1919 рр. член УКп. проживав у Харкові. 
Економіст інституту «вуглехім». перебував 
під арештом і слідством органів ЧК—ДпУ 
у 1918, 1919, 1921, 1923, 1926 рр. заарештова-
ний 23 серпня 1937 р. як член к.-р. організації 
есерів і за терористичну діяльність (статті 548 
через ст. 17, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. Реабілітований 24 травня 1989 р.

звягінцев (звігінцев) вадим микола-
йович народився 1900 р. і проживав у Харкові. 
Росіянин, із службовців, освіта вища, поза-
парт. плановик тресту «Союзбудмеханізація». 
заарештований 13 березня 1938 р. як член 
к.-р. військової бойової білогвардійської ор-
ганізації та за вербовку к.-р. кадрів (статті 542, 
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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 березня 1989 р.

звягінцев михайло іванович народив-
ся 1892 р. у м. Севастополь Таврійської губ. 
Росіянин, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Технік-конструк-
тор Діпросталі. заарештований 28 березня 
1938 р. як колишній білогвардієць, за участь 
у к.-р. підпільній організації (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 14 листопада 1958 р.

згонников захар кóзьмич народився 
1877 р. на хут. Римлянки Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 6 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 Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 березня 1958 р.

згУРський йосиф володимирович на-
родився 1908 р. у с. Лісобуда житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кравців-
ка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 грудня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
та прокурора СРСР від 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 січ-
ня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 3 серпня 1989 р.

здановиЧ броніслав йосифович на-
родився 1901 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник 2-го дер-
жавного миловарного заводу. заарештований 
3 січня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної 
диверсійної організації (статті 549, 5410, 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

здебський федір ілліч народився 
1874 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новий 
бурлук печенізького р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1933 р. розкурку-
лений. заарештований 12 травня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 жовтня 1939 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 3 роки. Ухвалою вер-
ховного Суду УРСР від 4 листопада 1939 р. 
визначено покарання 3 роки позбавлення 
волі у зМУ з обмеженням прав на 3 роки. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

здибя андрій андрійович народився 
1892 р. у с. Хошня Люблінської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. єгорівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник колгоспу «Трудовик». 
заарештований 11 лютого 1938 р. за антирад. 
настрої та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 26 лютого 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

здоРевський микола павлович на-
родився 1896 р. у м. Курськ Курської губ. 
Українець, з дворян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Економіст Українського 
відділення Центрального інституту праці. за-
арештований 1 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 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 15 березня 1989 р.

здУновський павло іванович наро-
дився 1892 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Технік-кошторисник Харківського 
верстатобудівного заводу. заарештований 
22 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової біло-
гвардійської організації (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. Ре-
абілітований 24 березня 1989 р.

зевякін трохим якович народився 
1899 р. у с. юшине-Козинка вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник при бараках Хпз. заарештований 
22 жовтня 1937 р. як член к.-р. розвідувальної 
організації (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. Розстріляний 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 серпня 1989 р.
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зезекало павло єгорович народився 
1889 р. на хут. Сергіївський павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
продавець робкоопу при Лозівській МТС. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 21 березня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 25 травня 1939 р. вирок суду скасовано, 
справу спрямовано на новий розгляд зі ста-
дії судового слідства в іншому складі суддів. 
2 червня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
8 грудня 1939 р. засуджений до позбавлення 
волі на термін, що дорівнює строку поперед-
нього ув’язнення, без пораження у правах. 
Реабілітований 7 грудня 1993 р.

зейгеРмахеР григорій йосифович на-
родився 1895 р. у Києві. єврей, з робітників, 
освіта вища, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник торгівель-
ного сектора тресту «Трансторгхарч» півд. 
залізниці. заарештований 1 листопада 1937 р. 
як член к.-р. організації, за шкідницьку робо-
ту, зв’язки з ворогами народу (статті 547, 548, 
549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 вересня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі. Ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 14 жовтня 1944 р. 
за високі виробничі показники та відмінну 
поведінку термін покарання знижено на 9 мі-
сяців. звільнений з-під варти 1 лютого 1945 р. 
Реабілітований 28 березня 1956 р.

зейман марц петрович народився 1884 р.  
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта середня, у 1908—1922 рр. член 
РКп(б), член вКп(б) з 1929 р. проживав 
у Харкові. Начальник ремонтно-будівельного 
сектора комгоспу ХТз. заарештований 30 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

зейфеРт борис федорович народився 
1881 р. у м. перлеберг, Королівство пруссія. 
Німець, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Комірник тубер-
кульозного диспансеру в сел. Липова Долина 
Липоводолинського р-ну Харківської обл. за-
арештований 22 лютого 1938 р. за шпигунську 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 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 16 березня 1989 р.

зейц альберт якович, див. ЗАЙЦ (Зåйц) 
Алüáåðò Яêîâèч.

зеленевський владислав казимирович 
народився 1878 р. у м. Могилів Могилівського 
пов. подільської губ. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Агроном радгоспу «Шлях індустріалізації». 
У 1933—1934 рр. під слідством Харківського 
облвідділу ДпУ за к.-р. діяльність та шкідни-
цтво в тресті «Союзцукор» (ст. 547 КК УСРР). 
заарештований 29 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну 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 Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

зелений григорій федорович народився 
1908 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. Робітник заводу 
ім. Куйбишева в м. Краматорськ Донецької обл. 
заарештований 9 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
16 липня 1939 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
виправданий за недоведеності складу злочину, 
за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Справу закрито верховним Судом 
УРСР 29 вересня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

зелений стеïан костянтинович наро-
дився 1882 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нікополь 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Радянський хлібороб». У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за антирад. діяльність, агітацію проти влади, 
партії та її вождів (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 27 грудня 1993 р.

зеленін іван корнійович народився 
1910 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. берека Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Ремонтний 
робітник ст. Мерефа півд. залізниці. У 1929 р. 
частину майна конфісковано, розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав, висланий до пів-
нічного краю. На засланні перебував у м. во-
логда, у 1932 р. звільнений. заарештований 
23 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
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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 в Амур-
табі в м. Свободний Хабаровського краю. 
Реабілітований 14 червня 1989 р.

зеленін микола кóзьмич народився 
1877 р. у с. Лозовенька зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у сел. Черво-
ний Донець петрівського р-ну Харківської обл. 
пасічник колгоспу «Червоний Донець». за-
арештований 10 вересня 1937 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), помер 30 лис-
топада 1937 р. в Ізюмській в’язниці. Справу за-
крито петровським Рв НКвС 5 грудня 1937 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР) через смертю обви-
нуваченого. Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

зеленкевиЧ петро олександрович на-
родився 1910 р. у м. полоцьк полоцького пов. 
вітебської губ. білорус, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мико-
лаївка Улянівського р-ну Харківської обл. 
Робітник великожовтневого цукрозаводу. за-
арештований 5 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь німецької та польської 
розвідок (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 13 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

зеленко броніслав миколайович, див. 
ЗИЛЕНÊО (Зåлåíêî) Бðîí³ñлàâ Ìèêîлàйîâèч.

зеленко станіслав миколайович, див. 
ЗИЛЕНÊО (Зåлåíêî) Сòàí³ñлàâ Ìèêîлàйîâèч.

зеленко франц миколайович народився 
1908 р. у с. Немелянка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Копанки 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 18-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 серпня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
16 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 19 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1969 р.

зеленська анастасія василівна народи-
лася 1884 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 4 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 

СРСР від 2 листопада 1937 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбувала в Тем-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 18 січня 1941 р. термін покарання об-
межено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітована 22 березня 1957 р.

зеленська варвара максимівна наро-
дилася 1908 р. у с. Краснопавлівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 20 листо-
пада 1937 р. як дружина засудженого члена к.-р. 
шпигунської організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 7 квітня 1938 р.

зеленська поліна семенівна народи-
лася 1906 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. 
Області війська Донського. Росіянка, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт., у 1928—
1937 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
Технічний секретар облспецхімспілки. зааре-
штована 27 серпня 1937 р. як дружина репре-
сованого (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбувала в Сибтабі. На 1956 р. прожи-
вала в Києві. Реабілітована 25 травня 1956 р.

зеленський броніслав йосифович наро-
дився 1897 р. у с. Цмівка заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Михайлівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний маяк». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 20 листопада 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 5410, 5411 
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 6 лютого 1960 р.

зеленський (зілінський) віцентій лó-
кич (лóкашевич) народився 1890 р. у с. Ми-
хайлівка Новоград-волинського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Антонівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1934 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (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 15 серпня 1989 р.
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зеленський генріх антонович наро-
дився 1892[94] р. у м. Краків Краківського 
пов. провінції західна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. поляк, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Годин-
никар майстерні Союзювелірторгу. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. як член к.-р. шпи-
гунської диверсійної організації (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

зеленський іван савелійович народив-
ся 1906 р. у с. Козачка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. Агент з постачання До-
нецької паперової фабрики. Майно конфіс-
коване. заарештований 16 листопада 1937 р. 
як член шпигунської диверсійної к.-р. 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.

зеленський костянтин йосифович на-
родився 1892 р. у м. Радом Радомської губ. 
поляк, з робітників, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. пекар пекарні № 7. за-
арештований 23 травня 1938 р. як член пОв 
(статті 541 п. «а», 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 26 лютого 1960 р.

зеленський лев абрамович народився 
1890 р. у м. Льгов Льговського пов. Курської 
губ. єврей, з міщан, освіта середня спеціальна, 
позапарт., у 1905—1922 рр. член партії есерів. 
проживав у Харкові. Уповноважений загот -
контори військбудкорпусу. заарештований 
25 квітня 1919 р. Курською губЧК як член пар-
тії лівих есерів, утримувався 1,5 місяця в бу-
тирській в’язниці. У 1921 р. двічі перебував під 
слідством Артемівської ЧК як лівий есер. за-
арештований 24 січня 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.

зеленський леонтій (леонід) йоси-
фович народився 1905 р. у с. Цмівка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Сахновщинського р-ну Хар-

ківської обл. Член колгоспу «Червоний ма-
як». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 листопада 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної 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.

зеленський леонтій омелянович на-
родився 1899 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 ст. Нова водола-
га півд. залізниці. заарештований 17 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 11 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. На 1955 р. проживав 
у м. Норильськ Красноярського краю. Реабі-
літований 3 липня 1956 р.

зеленський станіслав іванович на-
родився 1909 р. у с. підлісний Олексинець 
проскурівського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав на 
хут. Кирносове вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Чапаєва. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 лю-
того 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (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. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 вересня 1959 р.

зеленський стеïан хомич народив-
ся 1903 р. у с. Степанівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. панютине Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. панютине півд. 
залізниці. Розкуркулений. заарештований 
16 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.

зеленський юхим іванович наро-
дився 1896 р. у с. Куньє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Куньє 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «більшовик». заарештований 5 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Савинським Рв НКвС 
18 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

зеленський-безРУЧко олександр 
оïанасович народився 1897 р. у с. Старові-
рівка Костянтиноградського пов. полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Сталіно Ста-
лінської обл. бухгалтер Сталінської облспо-
живспілки. заарештований 16 травня 1938 р. 
як член антирад. терористичної підпільної 
есерівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито ХОУ НКвС 6 верес-
ня 1938 р. за недоведеності складу злочину. 
звільнений з-під варти 13 листопада 1938 р.

зеленЧУк петро андрійович народився 
1901 р. у провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Миколаївка 
печенізького р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «вільна праця». заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 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 26 липня 1960 р.

зелик свиридон петрович народився 
1870 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дворічна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сторож 
Дворічанського маслозаводу. заарештований 
20 грудня 1937 р. за розповсюдження про-
вокаційних чуток та антирад. агітацію серед 
віруючих (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 травня 1989 р.

зелінгеР еміль юліóсович народився 
1910 р. у с. боголюбівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, 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 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 
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 червня 1989 р.

зелінський антон лóкич народився 
1898 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 кол-
госпу «Комінтерн». заарештований 17 серпня 
1937 р. за шпигунство (ст. 546 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 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

зелінський целестин лóк’янович на-
родився 1902 р. у с. Михайлівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Антонівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 17 серпня 1937 р. 
за к.-р. 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 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

зелле фріц мартинович народився 
1894 р. у Курляндській губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Шофер тресту «Лісосудомашбуд». 
заарештований 6 січня 1938 р. як член к.-р. 
угруповання та за шпигунську і диверсійну 
діяльність (статті 546, 549, 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

зель теодор кіндратович народився 
1884 р. у с. Озорянка Лохвицького пов. пол-
тавської губ. Німець, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник контори служби руху ст. Харків-Ле-
вада півд. залізниці. заарештований 3 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР), рішення у справі відсутнє. Розстрі-
ляний 22 січня 1938 р. у Харкові на підставі 
наказу заступника начальника ХОУ НКвС 
Рейхмна від 3 січня 1938 р. Реабілітований 
26 липня 1989 р.

зельдін михайло львович народив-
ся 1894 р. у м. Щедрин бобруйського пов. 
Мінської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Майстер артілі 
побутових доручень. заарештований 28 черв-
ня 1938 р. як член к.-р. правотроцькістської 
організації та за шкідництво у системі пром-
кооперації (статті 547, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
3 квітня 1939 р. зі звільненням з-під варти.



108 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

зельдіс марк григорович народився 
1896 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Ки-
ївської губ. єврей, з кустарів, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
бухгалтер скульптурно-декоративної артілі. 
заарештований 30 липня 1938 р. як член ан-
тирад. шпигунсько-сіоністської організації 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 2 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

зельманов янкель гільйович народив-
ся 1904 р. у м. Уваровичі Гомельського пов. 
Могильовської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1925—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. прядильний 
майстер артілі «Текстильтканина». заарешто-
ваний 29 жовтня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

зельнеР ісай давидович народився 
1910 р. у м. Теофіполь Старокостянтинівсько-
го пов. волинської губ. єврей, з торговців, 
освіта початкова, позапарт., у 1927—1931 рр. 
член «Гашомер-Гоціон». проживав у Харко-
ві. Електрик заводу «Харпластмас». У 1931 р. 
як сіоніст висланий на 3 роки до Іркутської 
обл. заарештований 15 жовтня 1937 р. як 
член сіоністської організації та за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 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 1 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 22 листопада 1957 р.

зембіцький володимир павлович на-
родився 1891 р. у варшаві. поляк, із служ-
бовців, освіта початкова, у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний, до 
30 серпня 1937 р. ревізор безпеки руху поїздів 
ст. бєлгород півд. залізниці. заарештований 
8 жовтня 1938 р. як член к.-р. троцькістської 
шкідницької організації (статті 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 конфіска-
цією особистого майна. Розстріляний 27 серпня 
1938 р. Реабілітований 18 липня 1956 р.

земель петро адамович народився 
1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХЕМзу і ХТГз. 
заарештований 4 лютого 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 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 5 квітня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 лютого 1959 р.

земеРаУ евальд павлович народився 
1899 р. у с. Федорівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Головний бухгалтер радгоспу. заарештований 
28 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1965 р.

земецький Ромóальд андрійович наро-
дився 1891 р. у віленській губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер ХЕМзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 люто-
го 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 8 вересня 1956 р.

земляк демид савич народився 1897 р. 
у с. Олександрівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нова громада». заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. настрої, службу 
в армії петлюри (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою 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. Реабілітований 
18 липня 1958 р.

земляков василь федорович народив-
ся 1881 р. у м. Суми Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Учитель 
харківської школи № 124. заарештований 
23 квітня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної націоналістичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 26 травня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

земляний павло микитович наро-
дився 1905 р. у с. Новоолександрівка пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. вантажник ст. Лозо-
ва півд. залізниці. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 28 бе-
резня 1939 р. (статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
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волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 17 листопада 1939 р. вирок військо-
вого трибуналу скасовано, справу направлено 
на новий розгляд зі стадії попереднього слід-
ства. військовим трибуналом ХвО 19 червня 
1940 р. виправданий.

землянка яків прокоïович народився 
1894 р. у с. єлизаветівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник МТС. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
9 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 8 червня 1989 р.

земницький іван кирилович, див. 
ЗИÌНИЦЬÊИЙ (Зåìíèцüêèй) ²âàí Êèðèлîâèч.

земницький федір кирилович, див. 
ЗИÌНИЦЬÊИЙ (Зåìíèцüêèй) Фåä³ð Êèðèлîâèч.

земс ян едóардович народився 1907 р. 
у м. Кічкаси Олександрівського пов. Катери-
нославської губ. Латвієць, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-меліоратор Українського науково-дослід-
ного протозойного інституту. заарештований 
30 грудня 1937 р. за шпигунську 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 27 липня 1957 р.

земцов олександр митрофанович на-
родився 1893 р. у м. Холм Холмського пов. 
Люблінської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
юрисконсульт заводу № 14 наркомзв’язку. 
заарештований 24 вересня 1937 р. як колиш-
ній білий офіцер та за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 жовтня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
25 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 квітня 1989 р.

зениШин федот єгорович народився 
1899 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. Конюх ме-
дичної амбулаторії. У 1931 р. розкуркулений 
та висланий за межі УСРР. заарештований 
16 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 Амуртабі. На 1960 р. проживав за старою 
адресою. Реабілітований 30 червня 1960 р.

зеніна жозефіна володимирівна народи-
лася 1889 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. полька, соціальне походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала у Харкові Домогосподарка. заарештована 
15 квітня 1938 р. за зв’язки з польською роз-
відкою (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляна 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітована 24 червня 1958 р.

зеновиЧ марціана петрівна народилася 
1875 р. у с. Лебедєво вілейського пов. вілен-
ської губ. полька, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 16 жовтня 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. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. Реабілітована 
23 липня 1957 р.

зеновиЧ медарт іванович народився 
1866 р. у с. бородки Могильовської губ. бі-
лорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Українсько-
го заводу з обробки хутра. заарештований 
12 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 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 22 серпня 1958 р.

зеп теофіл антонович народився 1890 р. 
у варшаві. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Механік 
держмлина № 5. заарештований 27 серпня 
1937 р. за к.-р. діяльність (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 13 січня 1961 р.

зеРній леонтій прокоïович народився 
1869 р. у с. Лигівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Лигів-
ка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. розкуркулений, 
за опір представникам влади засуджений на 
2 роки позбавлення волі. заарештований 
7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 9 січня 1938 р. засуджений на 4 роки  
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позбавлення волі у зМУ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

зессеР карл мартинович народився 
1893 р. у м. Фрідріхштадт Фрідріхштадтського 
пов. Курляндської губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Музикант 5-ї танкової бригади. зааре-
штований 3 грудня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської націоналістичної організації (ст. 546 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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 жовтня 1960 р.

зефіРов павло дмитрович народився 
1897 р. у с. Оброчне [Нижегородської губ.] 
Росіянин, із священнослужителів, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інженер Діпромашу. заарештований 
20 березня 1938 р. як член к.-р. військової ор-
ганізації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

зибцев кóзьма павлович народився 
1897 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка петрівського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений. 
Ухвалою особливої наради при колегії ОДпУ  
у 1931 р. (статті 582, 5811, 5812 КК РСФРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Термін покарання відбував у Дальтабі. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
[23 жовтня 1935 р.] звільнений з-під варти 
умовно достроково з забороною проживання 
в Москві, Ленінграді, Мінську, Києві, Ростові-
на-Дону та Тифлісі. заарештований 1 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1989 р.

зиленко (зеленко) броніслав микола-
йович народився 1912 р. у с. Немелянка Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Копанки зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 18-річчя жовтня. 
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 30 червня 1964 р.

зиленко (зеленко) станіслав микола-
йович народився 1911 р. у с. Немелянка Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Копанки зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 18-річчя жовтня. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений 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 30 червня 1964 р.

зилінський михайло владиславович 
(адиславович) народився 1896 р. у с. полянка 
Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав у с. Гусинка Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 25 груд-
ня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 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. Роз-
стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 липня 1963 р.

зимелєв микола миколайович наро-
дився 1892 р. у Києві. Росіянин, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Науковий співробітник 
Інституту охорони праці вЦРпС. заарешто-
ваний 7 травня 1938 р. як член антирад. есе-
рівської організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. за належність до анти-
рад. організації позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Краста-
бі. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

зименко гнат микитович народився 
1885 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Машиніст паровозного депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 27 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 22 грудня 1938 р. 
(ст. 5621 КК УРСР) засуджений на 2 роки по-
збавлення волі в зМУ. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 10 березня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу закри-
то. звільнений з-під варти 15 березня 1939 р.

зілінський віцентій лóкич (лóкаше-
вич), див. ЗЕЛЕНСЬÊИЙ (З³л³íñüêèй) Â³цåíò³й 
Лóêèч (Лóêàшåâèч).

зимін георгій михайлович народився 
1913 р. у м. Іркутськ Іркутської губ. Росіянин, 
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із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Технік-нормувальник 
ст. балашівка півд. залізниці. заарештований 
29 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність на користь Японії (статті 546, 5410 КК 
УРСР), рішення у справі відсутнє. Розстріляний 
17 січня 1938 р. у Харкові на підставі наказу за-
ступника начальника ХОУ НКвС Рейхмана від 
16 січня 1938 р. Реабілітований 26 липня 1989 р.

зимін микола денисович народився 
1911 р. у с. Горбакове Рівненського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вЛКСМ з 1935 р. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ІзОСу. заарештований 
26 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито Ізюм-
ським Рв НКвС 21 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зимінський адам йосифович наро-
дився 1891 р. у м. Фельштин проскурівсько-
го пов. подільської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник Кислівського бурякорадгоспу. 
У 1929 р. розкуркулений. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 листо-
пада 1937 р. за к.-р. 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 28 листопада 1959 р.

зимницький андрій кіндратович на-
родився 1870 р. у с. Мороховець Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Крас-
ний Липецького р-ну Харківської обл. Сторож 
радгоспу ім. Кірова. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 4 березня 1931 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закри-
то Харківським оперсектором ДпУ 24 квітня 
1931 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). У 1931 р. ви-
сланий до північного краю. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 вересня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний [у Харкові], дата розстрілу не-
відома. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

зимницький (земницький) іван ки-
рилович народився 1894 р. у с. Графське вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Максимівка вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. завгосп і член правління кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 26 лю-
того 1938 р. як член антирад. терористичної 

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 4 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 серпня 1960 р.

зимницький макар михайлович 
народився 1867 р. на хут. Красний Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, неписьмен., позапарт. проживав на 
хут. Красний Липецького р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 4 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 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 31 березня 1989 р.

зимницький микола макарович на-
родився 1898 р. на хут. Красний Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. протасове Липецького р-ну Харківської 
обл. Чоботар промартілі ім. 18-річчя жовтня. 
У 1933 р. розкуркулений, майно конфіскова-
не. заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Амур-
табі в м. Хабаровськ Хабаровського краю. На 
1956 р. проживав у с. Липці Липецького р-ну 
Харківської обл., працював у радгоспі «Ново-
липецький». Реабілітований 2 липня 1965 р.

зимницький (земницький) федір ки-
рилович народився 1901 р. у с. Графське вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Максимівка вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Молотова. зааре-
штований 27 лютого 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації есерів (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

зимницький яків васильович наро-
дився 1883 р. у с. Мороховець Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Харківського психоневроло-
гічного диспансеру. У 1931 р. нарсудом Ли-
пецького р-ну за невиконання плану хлібо-
заготівлі засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. У 1934 р. звільнений з-під варти. за-
арештований 1 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
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від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

зимУШенко максим калістратович 
народився 1901 р. у с. Корчівка волинської 
губ. Українець, з робітників, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент ХДУ. заарештований 22 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (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 25 квітня 1989 р.

зимЧенко василь сïиридонович наро-
дився 1884 р. у Москві. Росіянин, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер 1-го державного канатного заво-
ду ім. петровського. заарештований 21 квітня 
1938 р. як член антирад. бойової білогвар-
дійської к.-р. організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за належність до 
антирад. організації висланий до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

зипУнов петро костянтинович наро-
дився 1904 р. на хут. Ловейківка 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 механічної майстерні. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 8 вересня 1937 р. як організатор 
повстання в минулому та за ворожі настрої 
(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. Реабілітований 6 березня 1989 р.

зиРУк аркадій михайлович народився 
1898 р. у с. Тепениця волинської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Руський Орчик зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ста-
ліна. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 25 грудня 1937 р. як член к.-р. наці-
оналістичної 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 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1958 р.

зискевиЧ (Ротенберг) софія Шльомівна 
народилася 1906 р. у м. Сморгонь Ошмянсько-
го пов. віленської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність та 
антирад. агітацію (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 квітня 1938 р. як соціально небезпечний 

елемент позбавлена права проживання в 15 на-
селених пунктах на 5 років. На 1960 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 8 березня 1960 р.

зібеРт авгóст індрикович народився 
1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Кондуктор трамвайного 
тресту. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Том-
асинтабі, де й помер 14 червня 1940 р. Реабілі-
тований 29 грудня 1963 р.

зівеРт Ріхард фрідріхович народився 
1911 р. у с. владин Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Ленінське Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу ім. Леніна. У [1936] р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 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 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.

зідеР фердинанд адольфович народився 
1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1920—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. Майстер ХЕМзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

зілгалв валентина францівна народи-
лася 1905 р. у с. Костянтинівка бахмуцького 
пов. Катеринославської губ. Росіянка, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. викладач вГА РСЧА та торгового 
інституту. заарештована 23 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 во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Акмолінському відділенні Картабу. На 
1956 р. працювала вчителем школи сел. бо-
ровське Щучинського р-ну Кокчетавської 
обл. КазРСР. Реабілітована 6 березня 1956 р.

зілевиЧ андрій іванович народився 
1902 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
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у 1921—1932 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник хлібозаводу № 2. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за шпигунську 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.

зільбеРглейт наóм абрамович наро-
дився 1897 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
заступник начальника фінансового відділу за-
воду ім. Шевченка. заарештований 20 квітня 
1938 р. як член антирад. військової есерів-
ської організації (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 20 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1988 р.

зільбеРман володимир зельманович на-
родився 1900 р. у м. Хотин Хотинського пов. 
бессарабської губ. єврей, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Суми Харків-
ської обл. Робітник заводу ім. Фрунзе. У 1924 р. 
[Харківським губернським] революційним три-
буналом за шпигунство на користь польщі 
позбавлений волі на 5 років 4 місяці з обмежен-
ням прав і забороною проживання на території 
правобережної України на 3 роки. заарештова-
ний 23 серпня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито ХОУ НКвС 
26 вересня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

зільбеРШеР віра володимирівна наро-
дилася 1901 р. у м. Сімферополь Таврійської 
губ. єврейка, з торговців, освіта середня, по-
запарт. проживала в Харкові. Манікюрниця 
в перукарні канатного заводу. заарештована 
20 квітня 1938 р. як дружина члена к.-р. ор-
ганізації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 серпня 1938 р. позбав-
лена права проживання в 15 населених пунк-
тах на 5 років. Реабілітована 19 грудня 1996 р.

зільбеРШтейн калман борóхович на-
родився 1899 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець швейної лабораторії Укршвейтресту. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 9 грудня 1937 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 10 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 

у печортабі. На 1958 р. проживав у м. Карші 
Узбецької РСР. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

зільбеРШтейн станіслав мойсейович 
народився 1901 р. у варшаві. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, член вКп(б) з 1926 р. 
проживав у Харкові. завідувач відділу поста-
чання тресту «Харсільборошно». заарешто-
ваний 17 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 лютого 1960 р.

зінгаРенко емма самійлівна народи-
лася 1899 р. у м. береславль Херсонського 
пов. Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, член вКп(б) з 1925 р. прожи-
вала в Харкові. Головний лікар 4-го єдиного 
диспансеру. заарештована 11 травня 1938 р. 
як дружина засудженого члена правотроць-
кістської шкідницької організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Темтабі. Справу закрито особливою 
нарадою при НКвС СРСР 11 березня 1944 р., 
звільнена з-під варти 3 квітня 1944 р.

зінгеР олександр абрамович народився 
1905 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, з 1925 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. виконуючий 
обов’язки директора Харківського міжрай-
торгу. заарештований 28 грудня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської організації та за 
підривну роботу (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 січня 1940 р. позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у Картабі. 
Реабілітований 23 травня 1989 р.

зіневиЧ михайло давидович народився 
1898 р. у с. Монтяки [волковиського пов.] 
Гродненської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Харківської макаронної фабрики. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5410 КК УРСР) і ухвалою 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
9 грудня 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 10 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Ухтіжемтабі. Ре-
абілітований 1 вересня 1989 р.

зіненко гнат дем’янович народив-
ся 1889 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у с. Колон-
таїв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Кравець Колонтаївського відділення артілі 
ім. Кірова. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за к.-р. погляди (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 відбу-
вав в Амурзалізничтабі. На 1957 р. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 27 червня 1958 р.

зінець андрій федорович народився 
1896 р. у м. прилуки прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у сел. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ. заарештований 10 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації, за шкідництво, націоналіс-
тичну пропаганду (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 30 січня 1959 р.

зінкевиЧ антон андрійович, див. З²НЬ-
ÊЕÂИЧ (З³íêåâèч) Аíòîí Аíäð³йîâèч.

зінкевиЧ антоніна олександрівна на-
родилася 1896 р. у с. буровине бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Кругликів 
Куп’янського р-ну Харківської обл. [Домо-
господарка]. У [1935 р.] в адміністративному 
порядку переселена з прикордонної смуги. 
заарештована 23 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого та за к.-р. настрої (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 9 вересня 1960 р.

зінкевиЧ віталій іванович народив-
ся 1896 р. у с. Лопатин 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. У 1936 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 17 лютого 1961 р.

зінкевиЧ дмитро дем’янович народив-
ся 1897 р. у міст. Троянівка Луцького пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер-касир Сортнасіннятресту. зааре-
штований 27 жовтня 1937 р. за розвідуваль-

ну діяльність (ст. 546 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 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

зінкевиЧ йосиф іванович, див. З²НЬ-
ÊЕÂИЧ (З³íêåâèч) Йîñèф ²âàíîâèч.

зінкевиЧ казимир антонович, див. 
З²НЬÊЕÂИЧ (З³íêåâèч) Êàçèìèð Аíòîíîâèч.

зінкевиЧ людвіг іванович, див. З²НЬ-
ÊЕÂИЧ (З³íêåâèч) Люäâ³г ²âàíîâèч.

зінкевиЧ Роман антонович народив-
ся 1907 р. у с. пустоха бердичівського пов. 
Київської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Косіора. У 1930 р. за антирад. про-
яви висланий до північного краю, у 1934 р. із 
заслання втік. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

зінкевиЧ федір дем’янович народив-
ся 1900 р. у м. Троянівка Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Ревізор-бухгалтер міськхарчоторгу. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність на користь польщі (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито Головною 
військовою прокуратурою РРФСР 5 листопа-
да 1939 р. (ст. 224 п. «б» КпК РРФСР) з не-
гайним звільненням з-під варти. звільнений 
з-під варти 13 грудня 1939 р.

зінкевиЧ (зінькевич) юзефа тимофі-
ївна народилася 1900 р. у с. Лопатин берди-
чівського пов. Київської губ. полька, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. Кругляківка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя жов-
тня. в адміністративному порядку пересе-
лена з прикордонної смуги. заарештована 
23 жовтня 1937 р. як дружина засудженого та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. На засланні перебувала в сел. Кос-Істек 
Степного р-ну Актюбінської обл. На 1959 р. 
проживала в м. Ужгород закарпатської обл. 
Реабілітована 8 червня 1957 р.

зінківський олександр йосиïович на-
родився 1908 р. у стан. Нельгівка бердянсько-
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го пов. Таврійської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер Ізюмського лісництва. заарешто-
ваний 27 серпня 1937 р. за шпигунську та ди-
версійну діяльність (статті 546, 549 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. Термін 
покарання відбував у Картабі. На 1958 р. про-
живав у м. Караганда Казахської РСР. Реабі-
літований 16 травня 1958 р.

зінов’єв михайло петрович народився 
1890 р. у с. Стара Кашира Коломенського пов. 
Московської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1932 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Шофер заводу 
№ 183. У 1932 р. під арештом. заарештований 
4 жовтня 1937 р. за шпигунство та зв’язки 
з німецьким консульством (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 28 листопада 
1937 р. зі звільненням з-під варти.

зінов’єв олександр олександрович на-
родився 1896 р. у м. Саратов Саратовської губ. 
Росіянин, з міщан, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Технік з механізації трес-
ту «Союзбудмеханізація». У 1928 і 1930 рр. під 
арештом Луганського ДпУ. за арештований 
8 вересня 1937 р. як білий офіцер у минулому 
та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою 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 у бурейтабі. Ре-
абілітований 9 червня 1989 р.

зінов’єв стеïан ілліч народився 1909 р. 
у с. Нижнє Солотіно Обоянського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
будівництва південмонтажбуду при Хпз. за-
арештований 8 серпня 1937 р. як член к.-р. 
угруповання та за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 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 8 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі. Реабілітований 16 січня 1960 р.

зінов’єв олександр федорович народив-
ся 1890 р. у Києві. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Керівник 
групи постачання тресту «Союзхімбудмон-
таж». заарештований 4 квітня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської організації (статті 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 
16 березня 1989 р.

зінов’єва-коган євгенія михайлівна 
народилася 1906 р. у Києві. єврейка, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Друкарка облконтори Ленінград-
ської заготівельної торгівлі. заарештована 
28 серпня 1937 р. як дружина ворога народу 
та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР 
і наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вала в Сибтабі. Реабілітована 29 квітня 1956 р.

зіновиЧ михайло іванович народився 
1889 р. у с. бородки Могильовської губ. бі-
лорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник вантажної 
частини Хартрансу. заарештований 15 квітня 
1938 р. як член к.-р. військової білогвардій-
ської 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 25 березня 1958 р.

зінЧенко григорій артемович народився 
1897 р. у с. зіньківщина Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. зіньків-
щина зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «заповіт Леніна». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 7 вересня 1937 р. як розкур-
кулений, що переховувався від вислання, та 
за к.-р. роботу (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 19 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 15 червня 1989 р.

зінЧенко гóрій леонтійович народився 
1899 р. у с. петрівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. петрівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Чапаєва. зааре-
штований 21 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(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 в Усольтабі 
у м. Солікамськ пермської обл., де й помер 
3 травня 1938 р. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

зінЧенко євдоким йосиïович наро-
дився 1891 р. у м. брянськ брянського пов. 
Орловської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Машиніст депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 14 січня 
1938 р. за теракт на залізниці та антирад. агіта-
цію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
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півд. залізниці 4 серпня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) засуджений до 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. після перегляду справи 
лінсудом півд. залізниці 29 березня 1939 р. 
виправданий за недоведеності злочину.

зінЧенко іван дмитрович народився 
1888 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 «Робіт-
ник». заарештований 12 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організації 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

зінЧенко іван стеïанович народився 
1891 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. попасний Са-
винського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «п’ятирічка». заарештований 14 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 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.

зінЧенко іван федотович народився 
1894 р. у с. боголюбівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. піски Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник 1-го Ізюм-
ського державного заводу мінеральних фарб. 
У 1931 р. майно конфісковане. 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 22 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у південзаліз-
ничтабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

зінЧенко ілля самійлович народився 
1904 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Рахівник балаклійського районного фінвід-
ділу. заарештований 16 грудня 1937 р. як 
член антирад. націоналістичної організації 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

зінЧенко йосиï іванович народився 
1891 р. у с. попівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
Робітник пошти Красноградського районного 
відділку зв’язку. У 1933 р. майно конфіскова-
не. заарештований 18 жовтня 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. помер 17 жовтня 1938 р. у місці  
ув’язнення. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

зінЧенко катерина василівна на-
родилася 1899 р. у с. перекіп валківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала в м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. Хатня 
робітниця директора Іванівського бурякорад-
госпу. У 1930 р. вислана до північного краю, 
із заслання втекла. заарештована 6 вересня 
1937 р. за втечу з заслання та нелегальне про-
живання (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлена волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбувала у бурзалізничтабі у сел. Тир-
ма верхньобуреїнського р-ну Амурської обл. 
Реабілітована 29 червня 1989 р.

зінЧенко костянтин іванович наро-
дився 1896 р. у с. петрівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лип’янка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Нове життя». 
заарештований 12 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (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 2 грудня 1967 р.

зінЧенко микола ілліч народився 
1894 р. у с. Красиве зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Красиве Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«більшовик». У 1933 р. розкуркулений. за-
арештований 13 березня 1938 р. за навмисне 
пошкодження колгоспного майна та участь 
у к.-р. організації (статті 75, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито ХОУ НКвС 29 листо-
пада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

зінЧенко олександр кирилович наро-
дився 1897 р. на хут. боголюбівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
артілі «Кондитер». заарештований 25 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 червня 1958 р.

зінЧенко оïанас митрофанович наро-
дився 1899 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, бригадир. заарештований 
17 березня 1938 р. як член антирад. укра-
їнської військової терористичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 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.

зінЧенко стеïан іванович народився 
1904 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1926—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
виконувач обов’язків начальника сектора 
партійних кадрів політвідділу півд. залізниці. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. диверсійної організації, за к.-р. роботу 
в політвідділі (статті 548 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
14 листопада 1939 р. вирок скасовано, справу 
повернено на дослідування. Справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 23 квітня 
1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 29 липня 1940 р., виїхав до Харкова.

зінЧенко тимофій юхимович народив-
ся 1915 р. у с. 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. Робітник ст. Люботин півд. залізниці. 
заарештований 21 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколе-
гією Харківського облсуду 1 серпня 1938 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

зінЧенко Уляна петрівна народилася 
1882 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, не-
письмен., позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. заарештована 
13 червня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 і 2 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 березня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджена на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років. Реабілітована 25 липня 1994 р.

зінЧенко федот леонтійович народив-
ся 1907 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 будівельної дільниці ст. Кон-
град півд. залізниці. заарештований 17 січ-
ня 1938 р. за к.-р. пропаганду і приховування 
свого куркульського соціального походження 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 25 лютого 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 13 квітня 1939 р. вирок суду скасовано, 
справу передано на дослідування. Харківським  
облсудом 21 жовтня 1939 р. виправданий.

зінЧенко харитон михайлович народив-
ся 1903 р. у с. попівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. попівка 
Красноградського р-ну полтавської обл. Ро-
бітник тресту НКвС «Укрдержбудмонтаж». за-
арештований 17 січня 1938 р. за к.-р. пропаганду 
і приховування свого куркульського соціального 
походження (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 25 лютого 1939 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 13 квітня 1939 р. вирок суду скасова-
но, справу передано на дослідування. Харків-
ським облсудом 23 травня 1939 р. виправданий.

зінЧенко яків олександрович народив-
ся 1897 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. бухгал-
тер богодухівського районного товариства слі-
пих. заарештований 3 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організа-
ції (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. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

зінЧенков Родіон терентійович наро-
дився 1902 р. у с. бетесне Мосальського пов. 
Калузької обл. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. відбував покарання у Хар-
ківській будколонії НКвС № 3 за вироком 
нарсуду Демонського р-ну західної обл. від 
7 грудня 1933 р. 29 грудня 1937 р. зМУ ХОУ 
НКвС порушено справу за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Хар-
ківського облсуду 7 березня 1938 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ, а за 
сукупністю злочинів на 8 років і 9 місяців. 
Реабілітований 22 березня 1990 р.

зінькевиЧ (зінкевич) антон андрійович 
народився 1880 р. у с. пустоха бердичівського 
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пов. Київської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Сенько-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Косіора. У 1928 р. за к.-р. діяль-
ність висланий [за межі України] на 3 роки. 
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 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 10 серпня 1989 р.

зінькевиЧ (зінкевич) йосиф іванович 
народився 1891 р. у с. Лопатин бердичівсько-
го пов. Київської губ. поляк, 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 адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 14 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію, зв’язок 
з польщею та службу в петлюрівській армії 
(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 12 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 січня 1961 р.

зінькевиЧ (зінкевич) казимир анто-
нович народився 1918 р. у с. пустоха бер-
дичівського пов. Київської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Косіора. 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 10 серпня 1989 р.

зінькевиЧ (зінкевич) людвіг іванович 
народився 1907 р. у с. Лопатин 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 
3 вересня 1937 р. як польський націоналіст, 
за листування з родичами в польщі та анти-
рад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 24 верес-
ня [7 жовтня] 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

зінькевиЧ (зінкевич) франц іванович 
народився 1898 р. у с. Лопатин бердичівсько-

го пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1931 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у с. Кругляків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. заарештова-
ний 4 вересня 1937 р. за антирад. агітацію та 
службу у петлюрівській армії (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 4 липня 1958 р.

зінькевиЧ юзефа тимофіївна, див. 
З²НÊЕÂИЧ (З³íüêåâèч) Юçåфà Тèìîф³¿âíà.

зіньківський андрій стеïанович на-
родився 1909 р. на хут. Новоуспенський пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1937 р. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Робітник 2-го держмлина. зааре-
штований 22 жовтня 1937 р. як син куркуля та 
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 Самартабі. постановою Харківського 
міськвідділу УДб НКвС від 5 лютого 1940 р. 
термін покарання знижено до 5 років позбав-
лення волі. На 1996 р. проживав у Харкові. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

зіньківський григорій йосиïович на-
родився 1894 р. у м. богодухів богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. бо-
годухів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник артілі «виробник». заарештований 
9 лютого 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної повстанської організації (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 27 грудня 1958 р.

зіньківський михайло іванович на-
родився 1891 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. бухгал-
тер Дергачівської сільради. заарештований 
18 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної шкідницької 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.

зіньківський федір микитович наро-
дився 1896 р. у с. перекіп валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
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позапарт. проживав у Харкові. Старший лабо-
рант Харківського с.-г. інституту. заарештований 
23 лютого 1938 р. як член антирад. української 
есерівської 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.

зінько олександр тимофійович народив-
ся 1901 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
промисловців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Нормувальник Українського відділення 
Теплоелектропроекту. заарештований 3 груд-
ня 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.

зіРка яків матвійович народився 1918 р. 
у с. Яцьків Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Учень Ізюмської пе-
дагогічної школи. заарештований 18 вересня 
1937 р. як член антирад. угруповання та за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Харківською облпрокурату-
рою 5 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

зіскіндеР самóїл абрамович народився 
1900 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1928—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Службовець спілки друкарів. 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член анти-
рад. троцькістської організації та за антирад. 
роботу (статті 542, 5411 КК УРСР), справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
2 квітня 1939 р. (статті 159, 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

злидень арсентій зиновійович народив-
ся 1913 р. у с. зачепилівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. зачепилівка зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Охоронець стрілочного заводу 
в м. Нижньодніпровськ Дніпропетровської 
обл. заарештований 6 травня 1938 р. за підо-
зрою в здійсненні диверсійного акту шля-
хом отруєння колгоспних коней (ст. 549 КК 
УРСР), справу закрито зачепилівським Рв 
НКвС 5 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

злидень іван кирилович народився 
1889 р. у с. зачепилівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., 1926—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. зачепилівка за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Робітник 

зачепилівської горілчаної бази № 11. за-
арештований 22 березня 1938 р. як член к.-р. 
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 14 грудня 1956 р.

злидень сава маркович народився 
1896 р. у с. зачепилівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1933 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. бердянка зачепилівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 1-го 
Травня. заарештований 10 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) ) і Харківським 
облсудом 20 березня 1938 р. засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 27 березня 1990 р.

злищев іван михайлович народився 
1904 р. у с. борова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. борова зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник Харківського 
держмлина № 3. У 1932 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. 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 4 вересня 1964 р.

злобін василь петрович народився 
1918 р. у с. волково Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. волково Шебекинського р-ну Курської 
губ. Робітник ст. Нєжеголь півд. залізниці. 
заарештований 14 лютого 1938 р. [як син 
куркуля, батько якого був розкуркулений та 
висланий з родиною до північного краю] 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 21 березня 1938 р. (ст. 33 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
На 1990 р. проживав у с. Маслова пристань 
Шебекинського р-ну бєлгородської обл. Ре-
абілітований 20 березня 1990 р.

злобін ілля васильович народився 
1899 р. у с. Сеночной в’ятської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1925—
1935 рр. член вКп(б). проживав у сел. па-
нютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Начальник 4-ї дистанції колії ст. панюти-
не півд. залізниці. заарештований 16 січня 
1938 р. як член троцькістської організації, за 
шкідництво та к.-р. агітацію (статті 547, 548, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), помер 17 березня 
1939 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 26 березня 1939 р. через смерть під-
слідного. Реабілітований 30 березня 1989 р.
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злобін максим гаврилович народився 
1898 р. на хут. Амбарний вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ам-
барний великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «боротьба за соціалізм». 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
5 травня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за терористичні наміри щодо керівників рад. 
влади (статті 5411, 548 через ст. 17 КК УРСР), 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд 2 лютого 1939 р. постановою велико-
бурлуцького Рв НКвС від 19 травня 1939 р. 
підписку про невиїзд скасовано, справу на-
правлено в прокуратуру Харківської обл. на 
припинення на підставі ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР, постанова затверджена УДб УНКвС 
по Харківській обл. 29 червня 1939 р.

злобін Роман тихонович народив-
ся 1876 р. у с. Козинка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник млина тресту «Харсільборошно». 
У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
20 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 5 січня 1938 р. Харківським 
облсудом справу повернено на дослідуван-
ня. Харківським облсудом 10 червня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 68 ч. 2 КК УРСР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у зМУ з обме-
женням прав на 2 роки. Термін покарання 
відбував у с. Талаги Архангельської обл. по-
мер [1942 р.]. Реабілітований 9 жовтня 1964 р.

злотницька ванда станіславівна на-
родилася 1893 р. у варшаві. полька, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 10 трав-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 січня 1939 р. (статті 4 п. «д», 
197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

злоЧевський ісак аронович народив-
ся 1908 р. на ст. Фундукліївка (міст. Олексан-
дрівка) Чигиринського пов. Київської губ. 
єврей, з кустарів, освіта незакінчена вища, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харко-
ві. Студент промакадемії. заарештований 
27 серпня 1938 р. як член к.-р. сіоністської 
організації (статті 541 п. «б», 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито військовою проку-
ратурою прикордонних і внутрішніх військ 
НКвС в Харківській обл. 26 квітня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 23 червня 1939 р.

змієвський олексій петрович наро-
дився 1889 р. у с. піски Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 

Ізюм ського р-ну Харківської обл. бригадир 
ІпРзу. заарештований 15 січня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію та шкідництво (статті 547, 5411 
КК УРСР) і лінсудом північно-Донецької 
залізниці 22 липня 1938 р. (статті 5410, 5630 
п. «а» ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Ухвалою залізничної колегії 
верховного Суду СРСР від 7 травня 1940 р. 
за ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР виправданий, 
а за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР справу направлено 
на дослідування. Справу закрито опергрупою 
НКвС ст. Ізюм північно-Донецької залізниці 
25 червня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

зміЇвський григорій іванович народив-
ся 1895 р. у с. Корбині Івани богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Корбині 
Івани богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний прапор». У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 25 жов-
тня 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. Термін покарання відбував 
у Сороктабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

зміЇвський матвій якович народився 
1884 р. у с. Корбині Івани богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Корбині Івани богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний пра-
пор». У 1930 р. розкуркулений, висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
2 вересня 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. 
Реабілітований 17 січня 1994 р.

зміЇвський сава (савелій) федорович 
народився 1896 р. у с. вінницькі Івани бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. вінницькі Івани богодухівського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
ім. К. Лібкнехта. У 1917 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
27 жовтня 1930 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 8 грудня 1937 р. за ан-
тирад. 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. Термін 
покарання відбував в Усольтабі в м. Солі-
камськ Молотовської обл. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 липня 1945 р. 
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термін покарання скорочено на 1 рік, звіль-
нений з-під варти 9 грудня 1946 р. помер 
1961 р. у с. вінницькі Івани богодухівського 
р-ну Харківської обл. Реабілітований 20 січня 
1997 р. і 26 червня 1989 р.

зміЇвський тимофій іванович наро-
дився 1880 р. у с. Кияни богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кияни бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник бурякопункту на ст. Гавриші. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав 
і висланий на Урал. заарештований 6 верес-
ня 1937 р. за антирад. 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. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

зміЇвський федот сисойович наро-
дився 1896 р. у с. Корбині Івани богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав і працював сільгоспробітником у рад-
госпі «Улянівський» у богодухівському р-ні 
Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1930 р. позбавлений волі на 3 роки, термін 
покарання відбував у Свірських таборах. за-
арештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
11 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

змій дмитро терентійович народився 
1897 р. на хут. Крупчине Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1924—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. байрак вовчансько-
го р-ну Харківської обл. Рахівник колгоспу 
ім. Чапаєва. заарештований 2 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 10 січня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

змій кіндрат павлович народився 1887 р. 
у с. вільшани Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Ковбасник. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ДпУ УСРР від 24 квітня 1931 р. позбав-
лений волі в концтаборі на 3 роки. звільнений 
з-під варти достроково через два з половиною 
роки. На 1937 р. проживав у Харкові, санітар 
швидкої допомоги. заарештований 31 жовтня 
1937 р. як розкуркулений, що втік із заслання, 
та за к.-р. 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. Реабілітований 
18 вересня і 29 червня 1989 р.

змійов іван миколайович народився 
1904 р. у с. Головине Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач складу зброї Дзер-
жинської райради Тсоавіахім. заарештований 
15 листопада 1937 р. за участь у військової 
фашистської змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 25 березня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 25 березня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 13 травня 1958 р.

змійов стеïан микитович народився 
1888 р. у с. Головине Курської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 183. заарештований 21 листопада 1937 р. за 
шпигунську та диверсійну 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 
11 листопада 1960 р.

змійова мотрона петрівна народилася 
1906 р. у с. Гламаздіно Курської губ. Росіянка, 
із селян, письмен., позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 20 трав-
ня 1938 р. як дружина репресованого (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 грудня 1938 р. (ст. 5 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

знаєнко андрій олексійович народився 
1887 р. у с. Анушине Чернігівської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник Харківської 
взуттєвої фабрики. заарештований 20 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

знова семен максимович народився 
1885 р. у с. Озеряни Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Мерефа Харків-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 20 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію, терористичні тенденції та залучення 
молоді до сектантських груп (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.

знова семен максимович народив-
ся 1885 р. у с. Озеряни Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у сел. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 20 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
залучення молоді до сектантських груп (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 12 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 3 січня 1958 р.

зозУлевиЧ володимир мóсійович на-
родився 1910 р. у с. Нудиж волинської губ. 
Українець, із священнослужителів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 22 квітня 1938 р. 
як член шпигунської диверсійної 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.

зозУлінський цезар францович на-
родився 1891 р. у с. полянка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. РСМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 листопа-
да 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 25 липня 1968 р.

зозУля василь захарович народив-
ся 1884 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 
2 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію та розпо-
всюдження к.-р. поглядів серед колгоспників 
(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 29 червня 1989 р.

зозУля григорій іванович народився 
1887 р. у с. Неклюдове Корочанського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новопо-
кровка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Соцзмагання». заарештова-
ний 5 березня 1938 р. як член к.-р. організа-
ції, що ставила за мету повалення рад. влади 
шляхом збройного повстання (статті 542, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 

23 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
4 жовтня 1957 р.

зозУля іван іванович народився 1894 р. 
у с. павлівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. павлівка Савинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Шевченка. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Савинським Рв НКвС 
18 вересня 1938 р. (статті 197, 198 КпК УРСР).

зозУля яків самсонович народився 
1890 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. виконроб тресту «Союзпромме-
ханізація». заарештований 18 квітня 1938 р. за 
шпигунство та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 24 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

золотаР стеïан макарович народився 
1876 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. Сільгоспробітник 
радгоспу. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 20 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 20 листопада 1989 р.

золотаРська-свеРдлова євгенія 
аврамівна народилася у м. полоцьк полоць-
кого пов. вітебської губ. єврейка, з робітни-
ків, освіта вища, кандидат у члени вКп(б) 
у 1929—1936 рр., позапарт. проживала у Хар-
кові. Секретар української бази ГУТАпу. 
заарештована 21 травня 1938 р. як дружина 
учасника військово-фашистької змови (ст. 541 
п. «в» КК УРСР), справу закрито Ов НКвС 
ХвО 20 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. 

золотаРський хаїм мойсейович на-
родився 1903 р. у м. Малин Радомишльського 
пов. Київської губ. єврей, з кустарів, осві-
та вища, позапарт., у 1922—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор по-
літвідділу 65-го стріл. полку 23-ї стріл. дивізії. 
заарештований 18 листопада 1937 р. за участь 
у військово-фашистській змові (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 25 березня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 25 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1957 р.

золотаРьов андрій михайлович на-
родився 1902 р. у с. Олексіївка Корочан-
ського пов. Курської губ. Росіянин, з тор-
говців, освіта середня, позапарт. проживав 
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у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник силікатного заводу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію та перекручення сталінської консти-
туції у к.-р. дусі (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 Амурзалізничтабі. помер 1948 р. у м. Чер-
нівці. Реабілітований 27 квітня 1962 р.

золотаРьов вадим артамонович наро-
дився 1902 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Художник-графік Харківського інститу-
ту охорони праці. заарештований 23 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію, належність до бі-
логвардійського підпілля (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. Ре-
абілітований 30 березня 1989 р.

золотаРьов іван федорович народився 
1876 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 15 квітня 1938 р. 
як польський розвідник (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 січня 1959 р.

золотаРьов микола васильович на-
родився 1890 р. у м. Шліссельбург Санкт-
петербурзької губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер фабрики-кухні № 201. заарештова-
ний 16 квітня 1938 р. як член к.-р. військової 
білогвардійської організації РОвС (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 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1958 р.

золотаРьов михайло григорович на-
родився 1908 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт., член вКп(б) до 
1937 р. проживав у Харкові. Начальник гос-
подарської частини курсів ппО півд. за-
лізниці. заарештований 27 грудня 1937 р. як 
член к.-р. латвійської шпигунської організації 
(статті 541 п. «а», 548 через ст. 17, 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.

золотаРьов олексій никанорович на-
родився 1893 р. у с. залінійне Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. залінійне зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. блюхера. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
переховування від вислання, к.-р. агітацію та 
опошлення заходів партії та рад. влади (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 
у бамтабі. Реабілітований 16 вересня 1960 р.

золотопУп олексій карïович наро-
дився 1906 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пасіки 
зміївського р-ну Харківської обл. Шофер 
служби колії ст. Лозова півд. залізниці. за-
арештований 15 січня 1938 р. за антирад. агі-
тацію та підготовку диверсійного акту (стат-
ті 549, 5410 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 5 лип-
ня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

золотУхін дмитро дмитрович народився 
1875 р. у с. піщанка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Красноградського агротехнікуму. У 1929 р. 
за невиконання плану хлібозаготівлі засудже-
ний на 6 міс. примусових робіт. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою 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.

золотУхін петро олексійович народив-
ся 1877 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. по-
півка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Робітник на будівництві. заарештований 
19 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність (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 1 лютого 1994 р.

золотько петро кирилович народився 
1893 р. у м. Люботин валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. приймальник 
взуттєвої фабрики № 5. заарештований 12 берез-
ня 1938 р. як член шпигунської диверсійної ор-
ганізації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 16 травня 1939 р. виправданий.
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золоЧевська катерина онисимівна на-
родилася 1899 р. у с. Мерчик богодухівського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, з 1923 р. член вКп(б). про-
живала в Харкові. Керівник райконтори «за-
готхудоба». заарештована 6 жовтня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
5 грудня 1937 р. зі звільненням з-під варти.

золоЧевський андрій якимович на-
родився 1899 р. у с. Настасове Тернопільського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. провідник ва-
гонів ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 23 серпня 1937 р. за к.-р. настрої, зв’язки 
з закордоном, к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 23 вересня 1960 р.

золоЧевський володимир семенович 
народився 1890 р. у м. великий Токмак бер-
дянського пов. Таврійської губ. Українець, 
з торговців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у м. валки валківського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. зааре-
штований 3 квітня 1938 р. як член української 
націоналістичної повстанської організації 
(статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 5 червня 1959 р.

золоЧевський іван миколайович на-
родився 1880 р. на хут. золочеве валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. зо-
лочеве валківського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений і ви-
сланий за межі України, у 1932 р. із заслання 
втік. У 1936 р. висланий вдруге, у 1937 р. із за-
слання втік. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

золоЧевський павло васильович на-
родився 1885 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер 7-ї дистанції зв’язку ст. Люботин 
півд. залізниці. Розкуркулений. заарештова-
ний 9 грудня 1937 р. за поширення к.-р. чуток 
(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 Харкові. Реабілітований 
22 серпня 1958 р.

золоЧевський павло миколайович 
народився 1885 р. у с. велика Лихівка вал-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Лихівка валківського р-ну. Харків-
ської обл. Робітник Новобаварського район- 
ного комунального господарства. У1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 18 лютого 1938 р. за к.-р. на-
строї, виступи за повалення рад. влади шляхом 
збройного повстання (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

золоЧевський терентій миколайович 
народився 1900 р. у с. Огульці валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1937 р. нарсудом валківського 
р-ну (ст. 80 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у Мереф’янському будівельному вТТ. 
27 квітня 1938 р. відділом місць ув’язнення 
ХОУ НКвС порушено справу за антирад. 
агітацію під виглядом релігійної пропаганди 
(ст. 5410 ч. 1 і 2 КК УРСР), помер 7 липня  
1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 

зон мойша іхелевич (михайло ілліч) 
народився 1906 р. у м. проскурів проскурів-
ського пов. подільської губ. єврей, з тор-
говців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач ХХТІ. заарештований 
24 травня 1938 р. як член антирад. шпигун-
ської сіоністської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зоненбУРг авгóст авгóстович, див. ЗОН-
НЕНБÓÐГ (Зîíåíáóðг) Аâгóñò Аâгóñòîâèч.

зонненбеРг авгóст вільгельмович на-
родився 1877 р. у кол. Ярости петроковського 
пов. петроковської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ст. Харків-пас. півд. залізниці. зааре-
штований 27 липня 1938 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (статті 546, 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 22 вересня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 вересня 1959 р.

зонненбеРг адольф карлович наро-
дився 1899 р. у м. петроков петроковської 
губ. Німець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
пивзаводу «Нова баварія». заарештований 
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15 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (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. Роз-
стріляний 17 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 17 листопада 1965 р.

зонненбеРг герман альфредович на-
родився 1892 р. у маєтку Ліленталь Фелінсько-
го пов. Ліфляндської губ. Естонець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., до 1921 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Службовець 
міського аптекоуправління. заарештований 
11 січня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
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 15 жовтня 1957 р.

зонненбеРг освальд карлович наро-
дився 1914 р. у м. петроков петроковської 
губ. Німець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Електромеханік 
ХТз. заарештований 3 лютого 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5410 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 13 березня 1989 р.

зонненбУРг (зоненбóрг) авгóст авгóс-
тович народився 1891 р. у с. Крилинськ Ново-
град-волинського пов. волинської губ. Ні-
мець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Куми Красноградського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу ім. Кірова. заарешто-
ваний 19 січня 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. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1989 р.

зоРін дмитро свиридонович народив-
ся 1898 р. у с. березівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського облбудтресту. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 2 грудня 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. постановою УДб НКвС по Харків-
ській обл. від 7 лютого 1940 р. (наказ НКвС 
СРСР № 1469 від 11 грудня 1939 р.) термін 
покарання знижено до 3 років позбавлення 
волі. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

зоРін іван семенович народився 1902 р. 
у с. Старе Іванцево Нижегородської губ. Росія-

нин, із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у с. Олександрівка Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель Олександрівської НСШ. 
заарештований 30 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 7 січня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд, справу закрито прокурором Савинського 
р-ну 2 серпня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

зоРіна варвара василівна народилася 
1898 р. у м. павловськ павловського пов. во-
ронезької губ. Росіянка, із селян, освіта вища, 
з 1925 р. член вКп(б). проживала в Харко-
ві. Лікар, асистент терапевтичного відділення 
Українського рентгенорадіологічного та онко-
логічного інституту. заарештована 1 листопада 
1937 р. як дружина члена троцькістської на-
ціоналістичної організації і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Темтабі, де за халатність засуджена 
на 2 роки позбавлення волі, потім термін по-
карання було знижено на 1 рік. На 1956 р.  
проживала на ст. виселки Красноярського 
краю. Реабілітована 16 листопада 1956 р.

зоРкін пантелій михайлович народився 
1892 р. у с. Нова Гнилиця зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у казармі пе-
регону ст. Гракове — бурлук півн.-Донецької 
залізниці. Колійний обхідник півн.-Донець-
кої залізниці. заарештований 14 січня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півн.-Донецької залізниці 31 жовтня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 19 березня 1992 р.

зоРоховиЧ семен йосифович народив-
ся 1899 р. у м. Миргород Миргородського пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, освіта 
незакінчена вища, з 1920 р. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Директор Харківського екс-
периментального інституту хімічного машино-
будування. заарештований 17 серпня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації правих 
(статті 5411, 548 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 28 липня 1938 р.,  
звільнений з-під варти 10 серпня 1938 р.

зоРя іван васильович народився 1884 р. 
у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. вітрівка балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «плуг 
і молот». заарештований 16 жовтня 1937 р. як 
член повстанської к.-р. організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 25 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Сибтабі,  
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де й помер 19 січня 1942 р. Реабілітований 
22 березня 1957 р.

зоРя семен кóзьмич народився 1885 р. 
у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Чепіль балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Орджонікідзе. 
заарештований 4 вересня 1937 р. як член по-
встанської к.-р. організації (статті 542, 5411 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 22 березня 1957 р.

зосимов іван іванович народився 1892 р. 
у с. Семенівна волковиського пов. Гроднен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1924—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Головний конструктор 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. У 1919 р. під 
слідством за перебування в прифронтовій сму-
зі та спробу перейти кордон на бік польщі. 
заарештований 4 листопада 1937 р. за к.-р. 
троцькістську пропаганду, популяризацію во-
рогів народу (ст. 5410 ч. 1 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. Реабілітований 30 березня 1989 р.

зосицький гаврило іванович, див. ЗА-
СИЦЬÊИЙ (Зîñèцüêèй) Гàâðèлî ²âàíîâèч.

зотке (зотка) йонат християнович на-
родився 1898 р. у с. боголюбівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, 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 (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 15 квітня 1989 р.

зотов олександр іванович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Еконо-
міст Державного вовномийного заводу № 2. 
заарештований 11 квітня 1938 р. за шпигун-
ську 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. Роз-
стріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 24 грудня 1957 р.

зУб андрій григорович народився 1898 р. 
у с. зубове павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. Хлібне 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
пвРз. У 1926 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. майно конфісковане. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
та зв’язки з куркулями (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
31 липня 1938 р. засуджений до 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Ухвалою верховного Суду СРСР 
від 3 листопада 1938 р. обвинувачення пере-
кваліфіковане на ст. 68 ч. 1 КК УРСР, при-
значене покарання у вигляді позбавлення волі 
на 9 міс. без обмеження прав із зарахуванням 
попереднього ув’язнення у строк покарання.

зУб андрій ілліч народився 1885 р. 
у с. Черкаські Тишки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1924—1927 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Штукатур прикордонної 
школи НКвС. з 27 травня 1927 р. перебував 
під слідством за антирад. агітацію та службу 
в гетьманській варті, 11 січня 1928 р. звільне-
ний на підписку про невиїзд. Справу закрито 
помічником прокурора 12 листопада 1930 р. 
(ст. 213, 217, 4 п. «ж» КпК УСРР) за ам-
ністією до 10-річчя жовтня. заарештований 
16 серпня 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 11 грудня 1989 р.

зУб іван ілліч народився 1894 р. і про-
живав у Харкові. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. Робітник Кар’єро-
управління. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 20 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 26 червня 1989 р.

зУб прокіï кóзьмич народився 1886 р. 
у с. вільшани Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. вільшани Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник Харківської СШ 
№ 45. Ухвалою особливої наради при колегії 
ОДпУ від 13 січня 1930 р. за к.-р. агітацію 
позбавлений волі в концтаборі на 3 роки. за-
арештований 6 серпня 1937 р. як організатор 
націоналістичного угруповання в с. вільшани, 
засуджений як член СвУ та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 22 верес-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Горшортабі. Реа-
білітований 19 вересня 1995 р. і 7 червня 1989 р.

зУб семен олексійович народився 1894 р. 
у с. Милівка павлоградського пов. Катери-
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нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Експедитор 
відділення Хаторгу. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 6 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито прокурором Лозівського р-ну 10 берез-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

зУб стеïан григорович народився 1899 р. 
у с. Черкаські Тишки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Черкаські Тишки 
Липецького р-ну Харківської обл. продавець 
Русько-Тишківського сільспоживтовариства. 
У 1924 р. землю націоналізовано. заарешто-
ваний 5 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
і службу в гетьманській армії (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 23 грудня 1960 р.

зУбаРенко захар григорович народився 
1903 р. у с. Карбівка єлисаветградського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
вКпО політуправління ХвО. заарештований 
15 березня 1938 р. за участь у військово-фа-
шистській змові (статті 541 п. «б», 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито Ов НКвС ХвО 
5 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

зУбаха микола андрійович, див. ЗÓБА-
ÕО (Зóáàõà) Ìèêîлà Аíäð³йîâèч.

зУбаха пилиï оïанасович народив-
ся 1879 р. у с. Катеринівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Кондуктор 
Слов’янського резерву півд. залізниці. зааре-
штований 13 січня 1938 р. за к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 28 бе-
резня 1939 р. за непідтвердженням злочину.

зУбахо (зóбаха) микола андрійович на-
родився 1885 р. у с. Рудаєве павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Лозова півд. залізниці. У 1929 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. роз-
куркулений, за невиконання держподатків за-
суджений на 4 роки позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у м. Архангельськ північ-
ного краю. заарештований 13 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова 
півд. залізниці 24 березня 1938 р. за відсут-
ності складу злочину.

зУбельний іван мартинович народив-
ся 1890 р. у м. зміїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. захисник Народного 
суду зміївського р-ну. заарештований 2 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зУбен (зóбін) олександр антонович на-
родився 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1926—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інкасатор радгоспу ім. постишева 
у Шевченківському р-ні Харківської обл. за-
арештований 21 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної латвійської організації та за к.-р. 
націоналістичну агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
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 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

зУбенко данило Романович народився 
1899 р. у с. Лиман зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Червоний Ли-
ман зміївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1932 р. розкуркулений 
і нарсудом зміївського р-ну за невиконан-
ня держзобов’язань засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. заарештований 13 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 10 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

зУбенко петро григорович народився 
1889 р. у с. Митрофанівка Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, з 1918 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор радгоспу 
ім. 16-річчя жовтня в Чугуївському р-ні. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. терористичної української націоналіс-
тичної організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 3 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 
547, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

зУбенко пилиï терентійович народив-
ся 1894 р. у с. Шопіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Нор-
мувальник майстерні Електропрому. зааре-
штований 8 липня 1938 р. як член к.-р. наці-
оналістичної організації (статті 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
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по Харківській обл. 28 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зУбенко стеïан семенович народився 
1883 р. у с. Черкаський бишкин зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чер-
каський бишкин зміївського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу «Червоний прапор». 
У 1927—1929 рр. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 2 березня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 травня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

зУбенко тимофій іванович народився 
1886 р. у с. Шопіне Курської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
як доброволець петлюрівської армії та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1837 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амурзалізничтабі. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
від 22 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 20 квітня 1940 р.

зУбенко-зУбекіді (зóбенко-зóбікіді) 
володимир володимирович народився 1891 р. 
у м. влоцлав влоцлавського пов. варшав-
ської губ. Українець, з дворян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 5 березня 
1938 р. як член РОвСу та за диверсійну робо-
ту (статті 542, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 4 лис-
топада 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 березня 1989 р.

зУбець іван васильович народився 
1882 р. у с. басань Козелецького пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у радгоспі ім. постишева 
в Липецькому р-ні Харківської обл. Агроном 
радгоспу. заарештований 9 жовтня 1937 р. як 
член антирад. терористичної української на-
ціоналістичної організації (статті 5411, 548 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 Красноярському краї. 
помер 13 липня 1938 р. у місці ув’язнення. 
Реабілітований 10 вересня 1971 р.

зУбін олександр антонович, див. ЗÓБЕН 
(Зóá³í) Олåêñàíäð Аíòîíîâèч.

зУбко василь кóзьмич народився 1905 р. 
у с. бригадирівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Георгіївське балаклій-

ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу «Донець». У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
18 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.

зУбко лóкерія іллівна народилася 1910 р. 
у с. бригадирівка зміївського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, письмен., позапарт. 
проживала в с. бригадирівка балаклійського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештована 21 грудня 1937 р. як член антирад. 
угруповання та за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
24 березня 1939 р. за ст. 5411 КК УРСР виправ-
дана, за ст. 5410 ч. 2 КК УРСР засуджена на 3 ро-
ки позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав  
на 2 роки. Реабілітована 30 листопада 1989 р.

зУбко микола кóзьмич народився 
1900 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Чугуївсько-
му р-ні Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу № 7 Донсвинотресту. У 1933 р. по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
20 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.

зУбко никифор омелянович народився 
1908 р. у с. Нова Миколаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Нова Миколаївка петрівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. по-
літвідділу. заарештований 12 листопада 1937 р. 
за к.-р. роботу серед колгоспників (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. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

зУбков петро семенович народився 
1902 р. у с. Глодоси єлисаветградського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник мета-
лоштампувального заводу № 5. заарештований 
6 липня 1938 р. за шпигунство, тероризм і ан-
тирад. агітацію (статті 5411, 548, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 31 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

зУбкова віра михайлівна народилася 
1914 р. у с. воронове Ошмянського пов. ві-
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ленської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ. про-
живала в Харкові. Експедитор Хартрансу. за-
арештована 13 серпня 1937 р. за розвідувальну 
та антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
3 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

зУбкова ганна василівна народилася 
1900 р. у с. велика Мєшкова Таганрозького окр. 
Області війська Донського. Українка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1920—
1922 рр. член вКп(б). проживала в Харкові. 
Копіювальниця заводу «Механолит». зааре-
штована 23 жовтня 1937 р. як дружина ворога 
народу і ухвалою 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 Кар-
табі. На 1957 р. проживала в м. Харцизьк Ста-
лінської обл. Реабілітована 11 травня 1956 р.

зУбов іван якович народився 1893 р. 
у м. Костянтиноград Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. заготовлювач сировини Укрпа-
піртресту. 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. Реабілі-
тований 9 серпня 1956 р.

зУбова стеïанида євграфівна народила-
ся 1906 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в м. бєлгород 
Курської обл. буфетниця міського саду. за-
арештована 11 вересня 1938 р. як дружина 
члена антирад. правотроцькістської диверсій-
ної терористичної організації (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), згідно 
з обвинувальним висновком справа підлягала 
розгляду особливої наради при НКвС СРСР, 
але рішення у справі відсутнє.

зУбова тетяна Романівна народилася 
1898 р. у с. Сажне Курської губ. Росіянка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала в с. Михайловка бєлгородського 
р-ну Курської обл. Робітниця бєлгородського 
консервного заводу. заарештована 12 вересня 
1938 р. як дружина члена антирад. право-
троцькістської диверсійної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р.

зУбовиЧ єфрем йосиïович народився 
1883 р. у с. Рачкевичі Слуцького пов. Мін-
ської губ. Росіянин, з батраків, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач складу заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 17 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
1 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

зУбРицький микола євстафійович на-
родився 1902 р. у с. вила Ямпільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Шарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. бух-
галтер Шарівського санаторію ім. Іванова. 
заарештований 6 квітня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

зУбРицький микола феліксович наро-
дився 1887 р. у с. Таргоня житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у м. Красноград Красно-
градського р-ну Харківської обл. Сторож Хо-
мутівського цегельного заводу № 1. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги до північного Казах-
стану. У 1937 р. самовільно виїхав до Харків-
ської обл. заарештований 21 січня 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5411, 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 4 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

зУбЧенко михайло андрійович наро-
дився 1905 р. у с. Хотімля вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, у 1930—1937 рр. 
член вКп(б). Служив у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. помічник на-
чальника штабу батальйону 23-ї стріл. дивізії 
67-го стріл. полку, лейтенант. заарештований 
29 жовтня 1937 р. як член військової фашист-
ської організації та за шкідництво при прове-
денні мобілізаційної роботи (статті 541 п. «б», 
548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 8 січня 1938 р. засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна і позбавленням військового зван-
ня «лейтенант». Розстріляний 9 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1976 р.

зУдеР дмитро григорович народився 
1900 р. у м. Рівне Рівненського пов. волинської 
губ. єврей, з міщан, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер ми-
ловарного заводу ім. Артема. заарештований 
1 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
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УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 20 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі 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. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 січня 1944 р. термін покарання зни-
жено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 31 червня 1989 р.

зУєв андрій павлович народився 1887 р. 
у с. петрівське Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. петрівське петрівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Донець». 
заарештований 9 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 548 через 
ст. 17, 542, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 542, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 28 трав-
ня 1938 р. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

зУєв григорій павлович народився 1892 р. 
у с. петрівське Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. петрівське петрів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Донець». заарештований 20 квітня 1938 р. як 
член есерівської організації (ст. 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1959 р.

зУєв дмитро павлович народився 1897 р. 
у с. Мериносівка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. будьонівка Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Куйбишева. заарештований 7 вересня 
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 26 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

зУєв карïо гаврилович народився 1879 р. 
у с. Мериносівка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. будьонівка Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю. 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 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
26 жовтня 1989 р.

зУєв матвій єлисейович народився 1892 р. 
у с. завгороднє Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта невідома, поза-
парт. проживав у с. завгороднє петрівського 
р-ну Харківської обл. Член артілі «Гужтран-
спорт» у с. петрівське. заарештований 23 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 11 квіт-
ня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 22 червня 1939 р. справу направлено 
на новий розгляд зі стадії досудового слідства. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

зУєв михайло петрович народився 1901 р. 
у с. Мериносівка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. вінниця Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. постачальник 
ларка Дворічанського лісництва. заарештова-
ний 9 березня 1938 р. за невдоволення по-
літикою рад. влади, к.-р. погляди, вихвалення 
життя у гітлерівській Німеччині (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1960 р.

зУєв петро іванович народився 1905 р. 
у с. завгороднє Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. завгороднє пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член артілі 
«Гужтранспорт» у м. Ізюм. заарештований 
23 квітня 1938 р. як член антирад. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 11 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 22 черв-
ня 1939 р. справу закрито (ст. 347 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

зУй григорій трохимович народився 
1904 р. у с. Кириківка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. Начальник 
ст. зміїв північно-Донецької залізниці. за-
арештований 4 грудня 1937 р. як член антирад. 
шкідницької диверсійної організації (стат-
ті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 20 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 26 листопада 1959 р.

зУлУматян антон стеïанович народив-
ся 1878 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірменин, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
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живав у Харкові. продавець магазину завод-
харчоторгу. заарештований 17 лютого 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою 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 20 грудня 1957 р.

зУпан петро петрович народився 1899 р. 
у с. Калне венденського пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта вища, член 
вКп(б) з 1921 р. проживав у Харкові. Коман-
дир батальйону 5-ї танкової бригади, капітан. 
заарештований 11 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (ст. 541 п. «а» 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 26 липня 1989 р.

зУсман (данишевська) дора миронівна 
народилася 1901 р. у м. Острог Острозького 
пов. волинської губ. єврейка, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Керівник практики студентів 
Харківського бібліотечного інституту. зааре-
штована 20 жовтня 1937 р. як дружина ре-
пресованого (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 17 вересня 1938 р. за 
відсутності доказів зі звільненням з-під варти.

зУсман михайло володимирович наро-
дився 1892 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
інженер відділу капітального будівництва До-
нецької паперової фабрики ім. петровського. 
заарештований 15 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь іноземної держави (ст. 546 
КК УРСР), помер 29 липня 1939 р. у лікарні 
Харківської в’язниці № 5. Ухвалою підготов-
чого засідання військового трибуналу ХвО від 
17 серпня 1939 р. справу закрито через смерть 
післідного. Реабілітований 17 січня 1994 р.

зюбан дмитро наóмович народився 
1890 р. у м. валки валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у м. валки валківсько-
го р-ну Харківської обл. Учитель і рахівник 
школи. У 1922, 1927 і 1930 рр. під слідством 
за к.-р. діяльність. заарештований 19 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. помер 1944 р. в місці  
ув’язнення. Реабілітований 22 квітня 1988 р.

зюбан петро михайлович народився 
1898 р. у м. валки валківського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. валки валківського 
р-ну Харківської обл. Рахівник дитячого бу-
динку. заарештований 14 лютого 1938 р. як 
член 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.

зюбан Роман федорович народився 
1895 р. на хут. буряківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Рудий байрак 
валківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1932 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 2 жовтня 1937 р. 
за к.-р. настрої та службу в Добровольчій ар-
мії Денікіна (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 14 червня 1989 р.

зюбан серафима наóмівна народилася 
1899 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в м. валки валківського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. зааре-
штована 3 жовтня 1937 р. як голова церков-
ної п’ятидесятки та за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітована 12 червня 1989 р.

зюбРицький павло іванович на-
родився 1883 р. у с. Іванківці Ямпільського 
пов. подільської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер райземвідділу. заарештований 
3 вересня 1937 р. як член к.-р. угруповання та 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 вересня 1937 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
15 квітня 1960 р.

зюльков олександр федорович наро-
дився 1912 р. у м. зея-пристань Амурської 
обл. Росіянин, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Курсант учи-
лища прикордонної та внутрішньої охорони. 
заарештований 16 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію та позазаконне зберігання зброї (стат-
ті 5410 ч. 1, 196 КК УРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 13 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
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на 3 роки. На 1955 р. проживав у м. Ухта 
Комі АРСР. Реабілітований 25 грудня 1954 р.

зюсін борис михайлович народився 
1906 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. єврей, з кустарів, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у сел. південне 
Харківського р-ну Харківської обл. вихователь 
польського Дитячого будинку. заарештований 
26 травня 1938 р. як член сіоністської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 13 березня 1939 р. 
(ст. 4  п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

зюскіна валентина василівна народи-
лася 1907 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Еконо-
міст-плановик Української контори кольоро-
вих металів. заарештована 15 квітня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини (статті 548, 
5411 КК УРСР), звільнена з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

зяблов іван федорович, див. ÊÓТАС 
(Зÿáлîâ) ²âàí Фåäîðîâèч.

і

івайкін костянтин іванович народив-
ся 1889 р. у с. Іж-борискіно Спаського пов. 
Казанської губ. Чуваш, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
клінічної лікарні. заарештований 25 жовтня 
1937 р. за терористичні настрої, дискредита-
цію керівників партії та уряду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
14 березня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 8 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
4 роки. Реабілітований 2 жовтня 1990 р.

іваненко василь йосиïович народився 
1880 р. у с. Краснопілля Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у сел. Чугу-
їв Чугуївського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ № 2. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 548 че-
рез ст. 17 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 листопада 1956 р.

іваненко володимир михайлович на-
родився 1903 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, член вКп(б) з 1927 р. прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Начальник мобілізаційної частини Чу-
гуївського райвійськкомату. заарештований 
23 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

іваненко георгій іванович народився 
1890 р. у м. Ізмаїл Ізмаїльського пов. бесса-
рабської губ. Росіянин, [із службовців], освіта 
незакінчена вища, член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач бази № 5 Харчоторгу. за-
арештований 10 листопада 1938 р. за шкідни-
цтво під час заготівлі овочів (статті 547, 5411, 
100 ч. 1 КК УРСР), 4 січня 1939 р. слідство 

призупинено у зв’язку з лікуванням Г. І. Іва-
ненка у психлікарні. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 5 серпня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти на підписку про невиїзд.

іваненко григорій сергійович народився 
1895 р. у с. Самійлівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Са-
мійлівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Трьох комунарів. заарешто-
ваний 8 лютого 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 2 березня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

іваненко давид тимофійович, див. 
²ÂАÕНЕНÊО (²âàíåíêî) Дàâèä Тèìîф³йîâèч.

іваненко захар стеïанович народився 
1902 р. у сел. панютине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ми-
хайлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
пасічник-одноосібник. У 1935 р. майно кон-
фісковане. заарештований 12 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 5 серпня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

іваненко зиновій йосиïович народив-
ся 1877 р. у с. бондарівка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1933—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Новомар’ївка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за урожай». в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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. Роз-
стріляний 20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 серпня 1966 р.

іваненко климент дмитрович народив-
ся 1894 р. у с. білка житомирського пов. во-



133Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. безпальцеве 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Роте штерн». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 1 січня 1938 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 
в концтаборі 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 24 березня 1964 р.

іваненко макар антонович народився 
1892 р. у с. бондарівка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Качалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять, у минулому священнос-
лужитель. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 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 27 листопада 1959 р.

іваненко олександр антонович наро-
дився 1892 р. у с. бондарівка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Андріївка Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. КІМу. У 1932 р. за невиконання державних 
забов’язань засуджений на 1 рік примусових 
робіт. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 4 лютого 1938 р. за к.-р. фашистську агі-
тацію, шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 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 29 липня 1960 р.

іваненко олексій семенович народився 
1882 р. у с. Опалькове Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник на будівництві. заарешто-
ваний 20 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 

ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 14 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 3 квітня 1959 р.

іваненко юрій олександрович наро-
дився 1909 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Літературний працівник газети 
«Красное знамя». заарештований 10 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної шпи-

гунської організації (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іваненко яків андрійович народився 
1896 р. у м. Ізюм Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Економіст 
ІпРзу. заарештований 23 березня 1938 р. 
як член антирад. української терористичної 
есерівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Ізюмським Рв НКвС 
3 липня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

іваненко яків григорович народився 
1886 р. у с. Крута балка полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у сел. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Лікар-педіатр залізничної полі-
клініки ст. Люботин півд. залізниці. У 1932 р. 
під слідством вДТв ДпУ ст. полтава півд. 
залізниці за [антирад. діяльність]. заарешто-
ваний 9 грудня 1937 р. за зв’язки с родичами 
за кордоном та членами СвУ, ворожі настрої 
щодо заходів партії та уряду (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 18 червня 1958 р.

іваницький іван миколайович наро-
дився 1896 р. у с. Аттекове Казанської губ. 
Росіянин, із священнослужителів, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Ке-
гичівському р-ні Харківської обл. Радист 
цукрозаводу ім. Леніна. заарештований 8 лю-
того 1938 р. як член військової офіцерської 
організації РОвС та за к.-р. шкідницьку робо-
ту (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 4 вересня 1959 р.

іваницький юрій михайлович, на-
родився 1893 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, із службовців, освіта вища, у 1908—
1919 рр. член партії соціалістів-революціо-
нерів, у 1919—1920 рр. член РСДРп(м), 
у 1920—1935 рр. член вКп(б). Начальник 
Харківського обласного управління народно-
господарського обліку. У 1920 р. під слідством 
Харківської губЧК як колишній есер. зааре-
штований 27 жовтня 1937 р. як член антирад. 
підпільної правоесерівської терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 28 серп-
ня 1938 р. (статті 542, 546, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 28 серпня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1958 р.
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іваніцький станіслав тимофійович на-
родився 1903 р. у с. Улянівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. берестовенька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Ленінське об’єднання». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
14 грудня 1937 р. як член пОв, 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 20 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 листопада 1960 р.

іванов борис васильович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. юрис-
консульт артілі «Червоний транспортник» 
і будтрансу. заарештований 16 грудня 1937 р. 
як член к.-р. організації УвО та як агент ні-
мецької розвідки (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 18 квітня 1958 р.

іванов борис олександрович народив-
ся 1904 р. у м. Карачов Карачовського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Старший бухгалтер Коробівського будинку 
відпочинку. заарештований 29 березня 1938 р. 
як член есерівсько-троцькістського блоку 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР), справу закри-
то ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 7 червня 
1938 р. за відсутності доказів злочину.

іванов василь антонович народився 
1903 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник тресту «Тепло-
мережбуд». заарештований 23 жовтня 1937 р. 
як член диверсійного шпигунського угрупо-
вання (статті 541 п. «а», 549, 5411 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 22 травня 1957 р.

іванов василь григорович народився 
1894 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
Союзтранспроекту. заарештований 17 березня 
1938 р. за к.-р. фашистську пропаганду (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1957 р.

іванов (ті фó) василь іванович наро-
дився 1891 р. у м. Мукден, Китай. Китаєць, 
з робітників, письмен., член вКп(б) з 1932 р. 
проживав у Харкові. Контролер трамвайного 
тресту. заарештований 29 березня 1938 р. як 
член китайської к.-р. диверсійної шпигун-
ської терористичної організації (статті 546, 
548, 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 26 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

іванов василь петрович народився 
1888 р. у с. Осинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Осинівка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Робітник Чугуївської діль-
ниці ліспромгоспу. 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. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

іванов василь прохорович народився 
1883 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Коробочки-
не Чугуївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник печенізького цегельного заводу. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 17 листопада 1930 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) і висланий до північного краю на 3 ро-
ки. заарештований 6 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 
ст. Ізвєсткова Амурської залізниці. Реабілі-
тований 31 серпня 1989 р. і 1 лютого 1994 р.

іванов віктор миколайович народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з мі-
щан, освіта вища, позапарт. Лікар поліклініки 
ХЕМзу № 3. заарештований 21 червня 1938 р. 
як член білогвардійської терористичної органі-
зації (статті 548, 5411 КК УРСР) і 113-м військо-
вим трибуналом 3 серпня 1939 р. виправданий.

іванов володимир миколайович наро-
дився 1881 р. у м. Каліш Каліської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Краснопавлівка Лозівського 
р-ну Харківської обл. Експедитор 10-го держ-
млина в сел. Лозова. заарештований 26 серп-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Лозівським Рв НКвС 
9 листопада 1937 р. (ст. 221 ч. 1 КпК УРСР).

іванов вячеслав іванович народився 
1887 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. Росіянин, з дворян, освіта вища, 
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позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
служби зв’язку Управління півд. залізниці. 
заарештований 11 серпня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (ст. 547 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 18 липня 1957 р.

іванов георгій миколайович народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Лікар 12-ї 
радлікарні. У 1929 р. під арештом органів ДпУ 
за ст. 5410 КК УСРР. заарештований 13 черв-
ня 1938 р. як член білогвардійської військової 
організації (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

іванов георгій олексійович народив-
ся 1890 р. у с. Осинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
підсобного господарства військової частини 
№ 4996. заарештований 22 квітня 1938 р. як 
член к.-р. військової есерівської організації 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 травня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 липня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 21 лютого 1958 р.

іванов едóард іванович народився 1906 р. 
у с. Катеринівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Катеринівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до соціалізму», бригадир. за-
арештований 26 вересня 1937 р. як член к.-р. 
фашистської диверсійної організації (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1, 543, 547 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 24 березня 1989 р.

іванов євгеній антонович народився 
1917 р. у м. Харбін, Маньчжурія, Китай. Ро-
сіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заво-
ду «Реммаштрест». заарештований 11 квітня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
японської розвідки (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

іванов захар онисимович народився 
1892 р. у с. борова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. борова зміївсько-

го р-ну Харківської обл. Робітник радгоспу 
«Червоний побут» у с. Цупівка Липецького 
р-ну. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
9 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

іванов іван іванович народився 1907 р. 
у с. Красине [Смоленської губ.]. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1937 р. 
член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ Ку-
п’янського р-ну Харківської обл. завідувач са-
ду ДТСААФ. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. прояви, поширення провокаційних 
чуток і використання службового становища 
(статті 5410 ч. 1, 164, 165 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Куп’янського р-ну 
3 лютого 1938 р. за відсутності складу злочину.

іванов іван леонтійович народився 1893 р.  
у с. Новоолександрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник цвяхового заводу. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 19 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 5 жовтня 1956 р.

іванов іван олексійович народився 
1886 р. у с. Осинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Технолог Чугуївського 
заводу «змичка». заарештований 19 березня 
1938 р. як член к.-р. організації, що 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

іванов іван федорович народився 
1889 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянин, 
соціальне походження невідоме, освіта серед-
ня, позапарт., член партії анархістів з 1906 р., 
у 1917 р. член партії лівих соціалістів-рево-
люціонерів. проживав у Харкові. без певних 
занять. У 1926 і 1932 рр. під слідством за 
анархістську та к.-р. діяльність. У 1934 р. за 
анархістську діяльність висланий до м. Таш-
кент. У 1937 р. із заслання звільнений, по-
вернувся до Харкова. заарештований 9 січня 
1938 р. як провокатор з 1912 р. та за антирад. 
анархістську діяльність (статті 5413, 5411 КК 
УРСР) і трійкою при Київському облуправ-
лінні НКвС УРСР 29 серпня 1938 р. винесено 
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ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 2 вересня 1938 р. у Києві. Реабі-
літований 9 березня 1989 р.

іванов ілля йосиïович народився 1900 р. 
у м. Урмія, персія. Ассирієць, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Чистиль-
ник взуття артілі «Схід». заарештований 15 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної 
шпигунсько-диверсійної організації (статті 546, 
548, 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. На засланні 
перебував у м. Кокчетав північно-Казахстан-
ської обл. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

іванов ілля миколайович народився 
1898 р. у с. Гірсівка бердянського пов. Таврій-
ської губ. болгарин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Комірник 
лісного складу ХТз. заарештований 15 берез-
ня 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 березня 1960 р.

іванов кіндрат антонович народився 
1894 р. у с. Уплатне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Лозівської бази Хаторгу. У 1930 р. 
розкуркулений; під слідством за к.-р. агітацію 
та участь у збройному повстанні проти рад. 
влади. заарештований 5 серпня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 липня 1963 р.

іванов конон іванович народив-
ся 1904 р. у с. Ляшівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ляшів-
ка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. заарештова-
ний 4 грудня 1937 р. за поширення к.-р. чуток 
та нецензурні вислови на адресу керівників 
партії та рад. уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Нововодолазьким Рв НКвС 
4 січня 1939 р. (ст. 197 КпК УРСР).

іванов матвій васильович народився 
1910 р. у с. Новоолександрівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоолександрівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. КІМу. 
У 1932 р. за невиконання держзобов’язань 
розкуркулений. заарештований 15 березня 

1938 р. як член к.-р. організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Кегичівським Рв НКвС 
15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

іванов микола киріякович народився 
1878 р. у м. бузулук бузулуцького пов. Са-
марської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Не працював. 
заарештований 4 вересня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної шкідницької організації (стат-
ті 547, 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 18 березня 1958 р.

іванов михайло львович народився 
1892 р. у м. Дінабург Дінабурзького пов. ві-
тебської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Технік-
конструктор Діпрококсу. У 1930 р. під слід-
ством Харківського оперсектора ДпУ УСРР за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). заареш-
тований 18 травня 1938 р. за належність до 
білогвардійського підпілля (ст. 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 20 березня 1989 р.

іванов михайло пилиïович народився 
1907 р. і проживав у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., з 1925 р. член 
вЛКСМ. завідувач магазину № 135 міськхарчо-
торгу. заарештований 29 липня 1938 р. як член 
шпигунсько-диверсійної організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іванов (йоганс) олександр іванович на-
родився 1912 р. у с. Катеринівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Катеринівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Шофер колгоспу «Шлях до со-
ціалізму». заарештований 13 жовтня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 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. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

іванов олександр олександрович на-
родився 1900 р. у с. Леонполь віленської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., до 1937 р. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Командир взводу 2-го загону 
стріл. охорони півд. залізниці. заарештова-
ний 16 грудня 1937 р. за антирад. настрої та 
зв’язки з рідними за кордоном (ст. 5410 ч. 1 
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КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. за участь 
у к.-р. диверсійній організації винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

іванов олексій семенович народився 
1905 р. у с. бабки вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Начальник облсільгосппостачу. зааре-
штований 19 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іванов павло васильович народився 
1886 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1918—1919 рр. член 
РКп(б). проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. безробітний. 
заарештований 9 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою 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 7 жовтня 1960 р.

іванов петро дем’янович народився 
1883 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
Харківського металоштампувального заводу 
№ 5. заарештований 15 березня 1938 р. за на-
лежність до к.-р. білогвардійського підпілля 
(статті 5410 ч. 1, 5411 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 22 жовтня 1965 р.

іванов петро іванович народився 1902 р. 
у м. Чугуїв зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у 1924—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. високий Харківського р-ну 
Харківської обл. Агент-заготівельник Хар-
ківської міжрайонної філії державного трес-
ту «Металолом». заарештований 20 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

іванов петро іванович народився 1903 р. 
у с. введенське Гжацького пов. Смоленської 
губ. Росіянин, із селян, освіта незакінчена 
вища, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Хар-
кові. Слухач військово-господарської академії 
РСЧА. заарештований 2 липня 1938 р. як 

учасник військово-фашистської змови (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і вТ ХвО 
11 липня 1939 р. виправданий.

іванов петро олексійович народився 
1884 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1919—1924 рр. член РКп(б). 
проживав у с. веселе Липецького р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червона Украї-
на». У 1930 р. під слідством ХОв ДпУ за к.-р. 
дільність за справою СвУ, рішення у справі 
відсутнє. заарештований 14 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 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 3 червня 1960 р.

іванов петро юхимович народився 
1898 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коро-
бочкине Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Сторож радгоспу № 5. заарештований 3 бе-
резня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 10 березня 
1939 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 3 роки. Реабі-
літований 10 листопада 1989 р.

іванов порфирій васильович народився 
1886 р. у с. Орловка Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 30 січня 1938 р. за диверсійну діяль-
ність на заводі (ст. 549 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 
1938 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 4 січня 1957 р.

іванов прохор мефодійович народився 
1884 р. у с. Новоолександрівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Короставка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Двірник близнюків-
ської районної лікарні. заарештований 15 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію та шкід-
ницьку діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 січня 1958 р.

іванов сергій данилович народився 
1896 р. у м. Казань Казанської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Технолог Красноградського 
маслозаводу. заарештований 7 травня 1938 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. діяльність 
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(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 вересня 
1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 липня 1959 р.

іванов сергій прокоïович народився 
1912 р. у с. Новоолександрівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював трактористом у радгоспі ім. 17-го 
партз’їзду в близнюківському р-ні Харківської 
обл. заарештований 30 вересня 1937 р. за анти-
рад. 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 13 березня 1989 р.

іванов стеïан лаврентійович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. 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 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

іванов стеïан федорович народився 
1896 р. у с. Тернівка Херсонського пов. Хер-
сонської губ. болгарин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший еко-
номіст Харенерго. заарештований 10 квітня 
1938 р. як член к.-р. болгарської націона-
лістичної організації та шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1956 р.

іванов тóмас зазанович народився 
1912 р. у м. Карс Карської обл. Ассирієць, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Уповноважений з вербування 
робочої сили 19-го будівельного тресту. за-
арештований 15 березня 1938 р. як член асси-
рійської к.-р. націоналістичної терористичної 
шпигунської організації (статті 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

іванов яків васильович народився 
1892 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. Інспектор 
у справах охоти та рибалки Харківського об-
ласного комітету фізкультури. заарештований 
18 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної правотроцькістської молодіжної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 

закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
23 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

іванов яків дмитрович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Українець [ро-
сіянин], з робітників, освіта початкова, по-
запарт. пенсіонер. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 16 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. за-
арештований 3 жовтня 1941 р. за антирад. агі-
тацію, в умовах воєнного часу був етапований 
в тил країни. загинув 18 жовтня 1941 р. під 
час пожежи у с. бутирки Уразовського р-ну 
Курської обл. Справу закрито УКДб при Раді 
міністрів УРСР по Харківській обл. 30 верес-
ня 1958 р. (ст. 4 КпК УРСР).

іванова віра семенівна народилася 
1902 р. у Харкові. Росіянка, з міщан, осві-
та неповна середня, позапарт. проживала 
в м. Хорол полтавської обл. Домогосподарка. 
заарештована 5 жовтня 1937 р. як дружи-
на заарештованого члена антирад. організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала у Темтабі, де й померла 13 жовтня 
1941 р. Реабілітована 2 серпня 1989 р.

іванова зінаїда іванівна народилася 
1898 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянка, 
з робітників, освіта вища, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
27 вересня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбува-
ла в Сибтабі. На 1956 р. проживала в с. Гай-
Кодзор Ананського р-ну Краснодарського 
краю. Реабілітована 16 листопада 1956 р.

іванова (богдюкевич) катерина гераси-
мівна, див. БОГДЮÊЕÂИЧ (²âàíîâà) Êàòåðèíà 
Гåðàñèì³âíà.

іванова надія антонівна народилася 
1912 р. у м. Мінськ Мінської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Медсестра Управлін-
ня півд. залізниці. заарештована 10 квітня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іванова олександра вікторівна наро-
дилася 1901 р. у м. Саратов Саратовської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 



139Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

заарештована 12 жовтня 1937 р. як дружина 
учасника фашистської змови (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу. після 
звільнення з-під варти проживала в м. Стру-
ніно Струнінського р-ну владимирської обл. 
Реабілітована 18 грудня 1956 р.

іванова тетяна володимирівна народи-
лася 1900 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала у Харкові. заарештована 4 січня 1938 р. 
як дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 берез-
ня 1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років, 
а ухвалою від 14 лютого 1940 р. строк знижено 
до 5 років ув’язнення. Термін покарання відбу-
вала в Акмолінському відділенні Катрабу. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
24 листопада 1951 р. судимість знято. з 1949 р. 
проживала в м. Люботин Харківського-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 4 січня 1957 р.

іванова ядвіга іванівна народилася 
1908 р. у варшаві. полька, з робітників, осві-
та неповна середня, позапарт. проживала 
в с. Рогань Харківського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 20 жов-
тня 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 член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Реабілітована 19 травня 1961 р.

іванов-новописний олександр пав-
лович народився 1883 р. і проживав у Харкові. 
Українець, із селян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у 1905—1917 рр. член РСДРп. 
Робітник заводу «Харпластмас». Неоднора-
зово заарештовувався органами ЧК-ДпУ 
за анархістську діяльність. заарештований 
23 лютого 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної анархістської організації (статті 548, 
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 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 грудня 1958 р.

іванУсів стеïан Романович народився 
1900 р. у с. Гийче Рава-Руського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
у 1920—1921 рр. член Кп(б)У. проживав 
у Харкові. викладач ХІІТу. заарештований 
29 вересня 1937 р. як член к.-р. організації та 
агент іноземної розвідки (статті 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

іванцевиЧ єремія авакóмович наро-
дився 1883 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. бєлго-
род Курської губ. пенсіонер. заарештований 
4 липня 1938 р., причина арешту невідома. 
Особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. від 25 вересня 1938 р. за к.-р. діяльність 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 жовтня 1938 р. Місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 4 лютого 1958 р.

іванЧа андрій якович народився 1899 р. 
у с. Уди Харківського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Шофер Харків-
ського хіміко-технологічного інституту ім. Кі-
рова. У 1929 р. розкуркулений і висланий до 
північного краю. заарештований 17 листопа-
да 1937 р. за втечу з місця заслання і к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у при-
мортабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

іванЧа михайло якович народився 
1906 р. у с. Уди Харківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник Харків-
ського обласного будівельного тресту. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 10 серпня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та зв’язки з куркулями (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

іванЧевський олексій назарович на-
родився 1890 р. у с. Карача, Королівство Ру-
мунія. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт., у 1920 р. кандидат у члени РКп(б). 
проживав у Харкові. викладач Харківсько-
го електротехнікуму. У 1933 р. під слідством 
ХОв ДпУ як член к.-р. націоналістичної 
організації. заарештований 2 серпня 1937 р. 
як член націонал-фашистської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 546, 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 9 липня 1957 р.

іванЧенко андрон сергійович наро-
дився 1882 р. у с. Різдвянка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Різдвянка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Червоної армії. за-
арештований 7 травня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито помічником Харківського облпрокуро-
ра 5 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

іванЧенко антон сафонович народив-
ся 1897 р. на хут. підвисокий Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. підвисо-
кий Савинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «перемога». заарештований 5 берез-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Савинським Рв НКвС 
10 лютого 1939 р (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 14 березня 1939 р.

іванЧенко володимир ілліч народився 
1907 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник елек-
тростанції ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 січня 1938 р. як син куркуля, що при-
ховував соціальне походження, за шкідницьку 
роботу та к.-р. агітацію (статті 547, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

іванЧенко іван прокоïович народив-
ся 1901 р. у с. Різдвянка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Різдвянка Лозівського р-ну Харківської 
обл. бригадир колгоспу ім. Леніна. заарешто-
ваний 9 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 17 лютого 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

іванЧенко лідія іванівна народилася 
1898 р. у м. Ростов Ростовського окр. Об-
ласті війська Донського. Росіянка, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 26 ве-
ресня 1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

іванЧенко микола семенович наро-
дився 1909 р. у міст. золочів Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Науковий співробітник фізичного факультету 
ХДУ. заарештований 26 жовтня 1937 р. як 
член націоналістичної терористичної органі-
зації УНЦ (статті 5411, 548 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 листопада 1937 р. (статті 5411, 541 п. «а», 
542 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 

Розстріляний 24 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 червня 1958 р.

іванЧенко олександра петрівна наро-
дилася 1892 р. у м. петровськ Дагестанської 
обл. Росіянка, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в м. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 4 січня 1938 р. за наказом НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р. і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 16 бе-
резня 1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відді-
ленні Картабу. Реабілітована 12 липня 1957 р.

іванЧенко семен герасимович наро-
дився 1889 р. у с. Головчине Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта середня спеціальна, у 1924—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Начальник 
паровозної служби ст. Люботин півд. за-
лізниці. заарештований 9 вересня 1937 р. як 
член к.-р. диверсійної шкідницької органі-
зації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
3 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

іванЧенко федір гнатович народився 
1895 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. Робітник 
артілі «Гужтранспорт». У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 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 4 травня 1989 р.

іванЧенко яків федорович народився 
1893 р. у с. Крючки Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крючки 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Тельмана. заарештований 6 берез-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито Савинським Рв 
НКвС 10 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

іванЧенко яків філонович народив-
ся 1910 р. на хут. вербівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста ст. Ізюм північно-Донецької заліз-
ниці. заарештований 8 грудня 1937 р. як член 
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к.-р. диверсійної шкідницької організації, за 
написання та розповсюдження листівок к.-р. 
змісту (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Сталінській обл. від 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 3 січня 1938 р. у [м. Сталіно Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

іванЧина юзефа михайлівна народи-
лася 1903 р. у с. Ящув Люблінської губ. поль-
ка, із селян, освіта початкова, у 1931—1937 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживала в Хар-
кові. Робітниця заводу № 135. заарештована 
30 серпня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 9 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іванЧУк олексій сергійович народився 
1897 р. на хут. Іванчуківка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Іван-
чуківка Савинського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ст. балаклія північно-Донецької заліз-
ниці. заарештований 28 листопада 1937 р. як 
член антирад. диверсійної шкідницької орга-
нізації (статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 14 грудня 1937 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 17 квітня 1958 р.

іванЧУк тихін павлович народився 
1901 р. у с. залиман зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. залиман 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «заповіт Ілліча». У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (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 буртабі. Реабілітований 30 грудня 1966 р.

іванюк василь олександрович народив-
ся 1905 р. у с. збуч бєльського пов. Гроднен-
ської губ. білорус, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу «Серп і молот». заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
і антирад. агітацію (статті 546, 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 15 серпня 1989 р.

іванюк олена михайлівна народилася 
1911 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. Черні-
гівської губ. Українка, з військовослужбовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заареш-
тована 13 жовтня 1937 р. як дружина члена 

антирад. української націонал-терористичної 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 13 лютого 1938 р. (роз’яснення НКвС 
УРСР № 39582 від 31 грудня 1937 р.) зі звіль-
ненням з-під варти.

іваскевиЧ петро альбінович народився 
1894 р. у с. погоріле Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник склозаводу. заарештований 28 березня 
1938 р. за к.-р. діяльність (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 29 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

івасюк юліан михайлович народився 
1896 р. у м. Галич провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник фотозаводу трудкомуни НКвС 
ім. Дзержинського. заарештований 29 серп-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР Леплевського І. М. 
від 19 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 листопада 1962 р.

івах берта вікторівна народилася 1899 р. 
у с. зіньків зіньківського пов. полтавської 
губ. єврейка, з торговців, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Інструктор 
комітету Червоного Хреста Управління півд. 
залізниці. заарештована 28 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 
27 грудня 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Акмолін-
ському відділенні Картабу, до 6 жовтня 1946 р. 
працювала медсестрою у вТТ за вільним най-
мом; потім проживала в с. Новомиколаївка 
Мелітопольського р-ну запорізької обл. і пра-
цювала медсестрою в Мелітопольській міськ-
поліклініці. Реабілітована 8 березня 1957 р.

івах олександр мефодійович народився 
1894 р. у с. зіньків зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1917—1918 рр. 
член УпСР, у 1921—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Касир оптової бази 
«Союзхутроторг». заарештований 23 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної те-
рористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного 
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Суду СРСР 26 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл з конфіскацією майна. Розстрі-
ляний 27 жовтня 1937 р. у Києві. Реабілітова-
ний 21 січня 1958 р.

івахненко андрій євтихійович наро-
дився 1898 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. за-
відувач Краснокутського відділення Держтор-
гу. заарештований 5 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. Роз-
стріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 3 лютого 1956 р.

івахненко андрій омелянович наро-
дився 1898 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Красноград Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Робітник млина. 
заарештований 4 травня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 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.

івахненко антон потаïович народився 
1895 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. велика Комишуваха 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «більшовик». заарештований 24 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
9 лютого 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Харківським облсудом 
10 серпня 1939 р. виправданий за недоведе-
ності складу злочину з анулюванням підписки 
про невиїзд. На 1961 р. проживав у м. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл.

івахненко (іваненко) давид тимофійо-
вич народився 1878 р. у с. Мурафа богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник володимирівського будинку відпочинку. 
У 1929 р. розкуркулений і висланий до північ-
ного краю. На засланні перебував у м. Коноша 
Архангельської обл. заарештований 2 серпня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

івахненко дмитро борисович народив-
ся 1882 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 радгоспу «Глобівський». заарештова-
ний 20 листопада 1937 р. як керівник секти 
баптистів 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 1 лютого 1994 р.

івахненко леонтій васильович наро-
дився 1892 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Красноград Красноградського 
р-ну Харківської обл. завідувач з постачання 
палива Харківського облхаторгу. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. як член к.-р. монархіч-
ної організації та за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

івахненко лóка олексійович народив-
ся 1873 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Мурафської СШ. У 1930 р. майно конфіс-
коване. заарештований 2 серпня 1937 р. за к.-р. 
погляди, поширення провокаційних чуток та 
організацію баптистської секти (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

івахненко олексій олексійович на-
родився 1900 р. у с. замістя прилуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. вели-
ка Данилівка Харківського р-ну Харківської 
обл. Учитель СШ. заарештований 10 березня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 22 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

івахненко федот олексійович народив-
ся 1876 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. володи-
мирівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник володимирівського будинку від-
починку. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю. У 1934 р. повернувся із 
заслання. 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 17 січня 1994 р.
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іваШкевиЧ євдоким каленикович на-
родився 1894 р. у с. пальчик звенигородсько-
го пов. Київської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач навчальної частини трикотажної 
фабрики ім. Мікояна. У 1933 р. під слідством 
Ов Укрвійськокругу і ДпУ УСРР за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УСРР). заарештований 
30 вересня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації та агент іноземної розвідки 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 12 січня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іваШко михайло Романович народився 
1886 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Секретар Ізюмського 
народного суду. заарештований 12 вересня 
1937 р. за шпигунство та к.-р. диверсійну ді-
яльність (статті 546, 549 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 роз-
стріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 листопада 1961 р.

іваШко павло васильович народився 
1903 р. у с. Кленки Кобринського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. помічник машиніста ст. Ізюм 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 25 грудня 1937 р. як член антирад. дивер-
сійної організації та за шкідницьку діяльність 
(статті 547, 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 23 жовтня 1958 р.

іваШУРа яків дмитрович народив-
ся 1898 р. у с. загризове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. загризо-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 22 березня 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 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 25 вересня 1959 р.

іващенко андрій григорович народив-
ся 1891 р. у с. верхній Салтів вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. верхній Салтів Старосалтівського р-ну 
Харківського окр. Селянин-одноосібник. за-
арештований 19 серпня 1930 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 

Старосалтівським райвідділком ДпУ УСРР 
17 січня 1932 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). 
У 1931 р. розкуркулений. На 1937 р. прожи-
вав у с. байрак вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб вовчанського відділення 
Держлісу. заарештований 11 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. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

іващенко дмитро тихонович народився 
1908 р. у Санкт-петербурзі. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1929—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Секретар заводського комітету Кп(б)У заво-
ду ім. Шевченка. заарештований 17 серпня 
1937 р. як член антирад. терористичної орга-
нізації правих, за шкідницьку роботу та вербу-
вання нових учасників організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 2 жовтня 1937 р. (статті 548 
через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією май-
на. Термін покарання відбував у Норильтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 серпня 1945 р. за високі виробничі по-
казники та відмінну поведінку в побуті термін 
покарання знижено на 8 міс., звільнений з-під 
варти 28 серпня 1946 р. і висланий на поселен-
ня до м. Дудинка Таймирського національного 
окр. Красноярського краю. На 1956 р. працю-
вав механіком Дубинського порту. Реабілітова-
ний 28 липня 1956 р., із заслання звільнений.

іващенко іван іванович народився 
1893 р. у с. Красиве зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Красиве 
Олексіївського р-ну Харківської обл. заареш-
тований 11 лютого 1938 р. як член шкід-
ницької організації та за антирад. агітацію 
(статті 75, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 20 січня 1940 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

іващенко іван петрович народився 
1903 р. у пирятинському пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. без певного місця проживання. 
без певних занять. заарештований 14 січня 
1938 р. на ст. Люботин півд. залізниці за к.-р. 
агітацію серед пасажирів (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 18 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 29 травня 1939 р. у зв’язку з важкою 
хворобою підслідного та недостатністю мате-
ріалів для притягнення до суду з анулюван-
ням підписки про невиїзд.
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іващенко павло семенович народив-
ся 1882 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. Теле-
графіст Центрального телеграфу. заарештова-
ний 29 березня 1938 р. як член к.-р. білогвар-
дійської бойової організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1989 р.

іващенко павло федорович народив-
ся 1912 р. у Куцо-Ганебнівських хуторах змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1933 р. за антирад. діяль-
ність засуджений на 2 роки позбавлення волі. 
У 1934 р. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 3 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
та шкідництво у колгоспі (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 13 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у зМУ з обмеженням 
прав на 1 рік. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 5 вересня 1939 р. справу повернено на новий 
розгляд у іншому складі суддів. Харківським 
облсудом 22 листопада 1939 р. виправданий.

іващенко трохим абрамович народив-
ся 1899 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Холодопрому. У 1930 р. позбавле-
ний виборчих прав. У 1931 р. розкуркуле-
ний, висланий на Урал, звідки втік у 1932 р. 
заарештований 10 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 
у Норильтабі. звільнений з-під варти достро-
ково у 1945 р. На 1959 р. проживав у Харкові. 
Реабілітований 29 січня 1960 р.

іващенко яків іванович народився 
1905 р. у с. варварівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. варварівка вовчанського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «День 
врожаю». заарештований 11 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 м. Свободний Далеко- 
східного краю. Реабілітований 21 березня 1989 р.

івгаЧ петро іванович народився 1894 р. 
у с. березівка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., поза-

парт. проживав у с. березівка Харківського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб харківської 
бази «Фарфорзбут». затриманий 16 березня 
у чайній на Комунальному ринку, 22 квітня 
порушено кримінальну справу за лайку на 
адресу партії та рад. уряду (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 липня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 25 січня 1990 р.

івко василь прохорович народився 
1897 р. у с. перервинці Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у смт Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник харківського заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 16 квітня 1938 р. за шпигунство 
на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

івлєв григорій микитович народився 
1875 р. у с. Старовірівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Старо-
вірівка Третя Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. У 1930 р. роз-
куркулений, висланий до північного краю. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
релігійну пропаганду (ст. 5410 ч. 2 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 27 грудня 1993 р.

івлєв калин іванович народився 1879 р. 
у с. Старовірівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на сел. покоти-
лівка Харківського р-ну Харківської обл. Сто-
рож дитячого садка. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 16 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 січня 1994 р.

івлєв сергій іванович народився 1898 р. 
у с. Старовірівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дячків-
ка Старовірівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за агітацію 
проти заходів рад. влади на селі (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Тагілтабі. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 3 червня 
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1944 р. термін покарання знижено на 6 міся-
ців. заарештований 21 грудня 1949 р. за ст. 5410 
КК УРСР, справу закрито УМДб по Харків-
ській обл. 21 грудня 1950 р. зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 31 січня 1957 р.

іволгін федір архиïович народився 
1886 р. у с. Глушкове Рильського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Технолог заводу № 183. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. як член шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 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 12 червня 1962 р.

івЧенко андрій андрійович народився 
1881 р. і проживав у Харкові. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. пенсіонер, у мину-
лому майстер ХпРз. заарештований 2 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію, провокаторську 
діяльність 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.

івЧенко василь павлович народився 
1898 р. у с. буди Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. буди Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник будянського 
фарфорового заводу. заарештований 4 лю-
того 1938 р. як член української к.-р. націо-
налістичної організації (статті 5410 ч. 1, 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.

івЧенко василь тихонович народився 
1884 р. у м. богодухів богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. помічник бухгалте-
ра богодухівської артілі сліпих. заарештований 
3 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської орга-
нізації (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 травня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 вересня 1957 р.

івЧенко григорій оïанасович народив-
ся 1910 р. у с. Шипувате вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював у від-
діленні «Канівцеве» бурякорадгоспу «під-
середнянський» у великобурлуцькому р-ні 
Харківської обл. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 жовтня 1937 р. за к.-р. розмови (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 12 червня 1989 р.

івЧенко іван миколайович народився 
1907 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
продавець морозива райспілки. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 13 верес-
ня 1937 р. за антирад. 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 у бурей-
табі. Реабілітований 21 березня 1989 р.

івЧенко леонтій (леонід) стеïанович 
народився і проживав 1897 р. у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, у 1920—
1938 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник політвідділу Управління півд. за-
лізниці. заарештований 27 квітня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської шпигун-
ської терористичної організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

івЧенко микола якович народився 
1896 р. у с. Шипувате вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1930 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Шипувате велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. Чоботар 
пром артілі. заарештований 14 жовтня 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. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

іглінський вільгельм адамович на-
родився 1902 р. у с. Андріївка Овруцького 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник лісопильного заводу Красно-
кутського райлісгоспу. 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 25 серпня 1989 р.

іглінський фрідріх адамович наро-
дився 1894 р. у с. Андріївка Овруцького пов. 
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волинської губ. Німець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Технік-будівельник Краснокутського 
маслозаводу Хармаслопрому. 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 19 липня 1993 р.

іглінський юліан адамович народив-
ся 1905 р. у с. Андріївка Овруцького пов. во-
линської губ. Німець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. володимирівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
володимирівського лісокомбінату. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 16 лю-
того 1938 р. за к.-р. націоналістичну агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. 30 верес-
ня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Онегтабі. Реабі-
літований 8 червня 1989 р.

ігнатенко ганна петрівна народилася 
1899 р. у м. Суджа Суджанського пов. Курської 
губ. Українка, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживала у Харкові. Службовець 
відділу підготовки кадрів Управління півд. за-
лізниці. заарештована 5 листопада 1937 р. як 
дружина польського шпигуна (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.). Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
у березні 1938 р. як таку, що не підлягає роз-
гляду особливою нарадою при НКвС СРСР. 
звільнена з-під варти 26 березня 1938 р.

ігнатенко григорій маркович наро-
дився 1902 р. у м. Маріуполь Маріупольсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, член вКп(б). 
проживав у с. Нова водолага Нововодолазь-
кого р-ну Харківської обл. завідувач перева-
лочного пункту заготівельної контори райспо-
живспілки. заарештований 30 жовтня 1938 р. 
за антирад. агітацію, саботаж та шахрайство 
(статті 5410 ч. 1, 14, 180 ч. 2 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 21 квітня 1939 р. за ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР виправданий, а за ст. 97 КК 
УРСР засуджений на один рік примусових 
робіт, із урахуванням терміну попереднього 
ув’язнення строк вважався відбутим.

ігнатенко клавдія андріївна народила-
ся 1902 р. і проживала у Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, у 1920—1938 рр. 
член вКп(б). Начальник адміністративного 
відділу тресту «вторкольормет». заарештована 

28 квітня 1938 р. як член диверсійної шпи-
гунської організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 28 берез-
ня 1939 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) засуджена на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Термін покарання відбувала в Комі АРСР. 
після звільнення з-під варти працювала як 
вільнонаймана в системі північзалізничтабу, 
потім на лікарській дільниці ст. Княжпогост 
печорської залізниці. заарештована 27 берез-
ня 1951 р. за статтями 588 через ст. 17, 5810 ч. 1, 
5811 КК РРФСР і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 16 червня 1951 р. вислана 
до Красноярського краю. На поселенні пере-
бувала в Долгомостовському р-ні Краснояр-
ського краю. звільнена від заслання 1 жовт- 
ня 1955 р. Реабілітована 20 травня 1955 р.

ігнатенко олександр петрович наро-
дився 1898 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. велика писарівка великописарів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Карла Маркса, бригадир. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за шкідництво в колгоспі 
(статті 5410 ч. 1, 547 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 червня 1989 р.

ігнатенко (гнатенко) омелян сергі-
йович народився 1897 р. у с. Тавільжанка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Тавільжанка Дворічанського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 3 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації, за шкідницьку діяльність (стат-
ті 541 п. «а», 5411, 5413 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. Реа-
білітований 25 жовтня 1963 р.

ігнатенко (гнатенко) федір іванович 
народився 1904 р. у с. попівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. попівка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ст. Конград півд. залізни-
ці. заарештований 20 січня 1938 р. за к.-р. на-
строї та приховування соціального походжен-
ня (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 8 січня 1939 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав  
на 3 роки. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

ігнатищев іван костянтинович наро-
дився 1891 р. у с. васищеве Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ко-
мірник Спиртотресту. заарештований 21 квіт-
ня 1938 р. за службу в денікінській контрроз-
відці та к.-р. діяльність (статті 542, 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 березня 1989 р.

ігнатов дмитро семенович народився 
1900 р. у с. Апанасовка Донецького окр. Об-
ласті війська Донського. Росіянин, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1923 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. прий-
мальник Хаторгу. заарештований 8 червня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 22 квітня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

ігнатов микола миколайович народив-
ся 1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Інженер котельно-механічних майсте-
рень. У 1930 р. під слідством за ст. 5410 КК 
УСРР. заарештований 27 вересня 1937 р. за 
к.-р. терористичну діяльність (статті 548, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. згідно з актом про виконан-
ня вироку розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

ігнатовиЧ Рóдольф юліóсович наро-
дився 1893 р., місце народження невідоме. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Олійники Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 15 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 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

ігнатовиЧ-РавРик марія іванівна 
народилася 1890 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. за шпигунство (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб ХОУ НКвС 26 листопада 1937 р.

ігнатьєв іван христофорович народив-
ся 1887 р. у м. пловдив, Королівство болга-
рія. болгарин, з кустарів, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний лікар 
дитячої колонії ім. петровського. заарешто-
ваний 14 лютого 1938 р. за шпигунсько-розві-
дувальну роботу і антирад. агітацію (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 

облсудом 20 грудня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

ігнатьєв сава феодосійович народився 
1899 р. у с. Минянка Кобринського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харкові. 
Робітник 1-го Харківського керамічного заво-
ду. заарештований 29 жовтня 1937 р. за шпи-
гунську та диверсійну діяльність на користь 
польщі (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 28 червня 1960 р.

іджилов стеïан дем’янович народився 
1889 р. у [Аккерманському пов. бессарабської 
губ.] болгарин, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1918 р. проживав у Харкові. викла-
дач історії вКп(б) Стахановської школи при 
Харківському інституті залізничного транспор-
ту. заарештований 26 лютого 1938 р. як член 
болгарської к.-р. націоналістичної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1989 р.

ієвлєв володимир германович народив-
ся 1901 р. у с. Комишуваха бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Службовець. У 1931 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі (ст. 5413 КК 
УСРР). 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 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 22 червня 1989 р.

ієРопольський микола олександро-
вич народився 1902 р. у м. псков псковської 
губ. Росіянин, із священнослужителів, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. Есхар Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Керівник 
технічної групи ДРЕС № 2. заарештований 
20 липня 1938 р. за диверсійну та шпигунську 
роботу (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 25 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину 
зі звільненням з-під варти.

ізбРехт бертольд гóставович народився 
1910 р. у с. будки-Собичинські Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кобзівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соцперебудова». У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 24 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації 
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(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
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 7 липня 1959 р.

ізбРехт евальд юліóсович народився 
1905 р. у с. Дерманка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. багата Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. постишева. 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 осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 листопада 1969 р.

ізбРехт ернст фрідріхович народився 
1901 р. у с. Дерманка 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. Сталіна. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 січня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 24 березня 1989 р.

ізбРехт карл генріхович народився 
1885 р. у кол. Лебідь Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у сел. Кегичівка Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. Чорнороб на 
будівництві школи. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 29 грудня 1937 р. за антидержав-
ну 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 розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

ізбРехт леонард адольфович народився 
1904 р. у с. Лебедівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Антонівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Леніна. 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 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ізбРехт Рóдольф фрідріхович народився 
1909 р. у с. Дерманка заславського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Гришівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 1-го Травня. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації, за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 14 жовтня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Онегтабі на ст. плесецька північної 
залізниці. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ізбРехт юліóс михайлович народився 
1886 р. у с. Рисовата 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 «Іскра комунізму». У 1932 р. за 
шкідницьку діяльність у колгоспі позбавле-
ний волі на 3 роки. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 січня 1937 р. за про-
фашистську пропаганду, зустрічі з німецьким 
консулом та проведення заходів щодо ство-
рення к.-р. організації (статті 544, 5410, 5411 
КК УСРР) і Харківським облсудом 25 липня 
1937 р. виправданий. заарештований 20 січня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. помер 13 вересня 1938 р. 
Реабілітований 31 березня 1989 р.

ізгУР ціля борисівна народилася 1882 р. 
у м. березино бобруйського пов. Мінської 
губ. єврейка, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 4 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого зрадника батьківщини 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі. Реабілітована 26 жовтня 1989 р.

ізенко андрій петрович народився 
1887 р. у с. біловодка Мглинського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Електромонтер Харенерго. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
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13 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ізмайлов олександр євгенович наро-
дився 1888 р. у м. Аткарськ Аткарського пов. 
Саратовська губ. Росіянин, з дворян, освіта 
середня, у 1917—1928 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. військовий керівник Хар-
ківського зоотехнічного інституту. заарешто-
ваний 14 лютого 1938 р. як член к.-р. повстан-
ської диверсійної терористичної організації 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня 
1938 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1958 р.

ізмайлова тетяна олексіївна народи-
лася 1898 р. у м. влоцлавськ влоцлавського 
пов. варшавської губ. Росіянка, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживала в Хар-
кові. викладачка музики і співів Харків-
ської державної консерваторії. заарештована 
13 жовтня 1937 р. як дружина члена антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 5 березня 1938 р. за відсутності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

ізмайловиЧ аïоллонія петрівна наро-
дилася 1885 р. у с. Кальв’ялі Ковенської губ. 
полька, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 19 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. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 лютого 1940 р. 
термін покарання знижено до фактично від-
бутого зі звільненням з-під варти. Реабіліто-
вана 14 червня 1957 р.

ізмайловиЧ броніслав вікентійович 
народився 1885 р. у с. постави вітебської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 21 жовтня 1937 р. за 
шпигунську диверсійну діяльність на користь 
польщі (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 11 жовтня 1957 р.

ізотов тимофій костянтинович народився 
1887 р. на хут. Ржаво-плато [Тімського пов.] 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. борова бо-
рівського р-ну Харківської обл. Фельдшер бо-

рівської амбулаторії. заарештований 1 серпня 
1937 р. за антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1963 р.

ізюмов гліб андрійович народився 
1885 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Лікар єдиного диспансеру № 5. заарештова-
ний 10 липня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ікРянський петро михайлович наро-
дився 1896 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт. Інженер 
проектпромсантехбюро при інституті гігієни 
праці. заарештований 4 квітня 1938 р. як член 
білогвардійської бойової організації, що стави-
ла за мету повалення рад. влади шляхом зброй-
ного повстання (статті 542, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ілевський михайло олександрович 
народився 1910 р. у м. Чистополь Чистополь-
ського пов. Казанської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу № 183. 
заарештований 4 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 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 8 серпня 1989 р.

ілензейєР йосиф йосифович народив-
ся 1911 р. у с. валер’янівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Обліковець Гаврилівської МТС. 
заарештований 21 березня 1938 р. як член 
антирад. німецької організації, за шкідництво 
(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.

іліШ олександр олександрович на-
родився 1893 р. у м. будапешт Королівства 
Угорщина Австро-Угорської імперії. Угорець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Краснопавлівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. візник Молокоспілки. за-
арештований 17 лютого 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської організації та за к.-р. діяльність 
(статті 549, 5410 КК УРСР) і особливою трій-
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кою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 27 березня 1989 р.

іліШко володимир антонович народив-
ся 1903 р. у м. Нідеркуне Двінського пов. 
вітебської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер 
склозаводу. У 1921 р. під слідством Харків-
ської губЧК. заарештований 4 лютого 1938 р. 
за к.-р. націоналістичну шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 22 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

іллаковиЧ вацлав ксаверійович наро-
дився 1879 р. у м. Севастополь Ялтинського 
пов. Таврійської губ. поляк, з дворян, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. безробітний. У 1921 р. під слідством 
за к.-р. діяльність. У 1927 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ за ст. 5410 
КК УСРР. заарештований 2 серпня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 6 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 липня 1989 р.

іловська-апісдоРф естер хаїмівна 
народилася 1906 р. у м. Судова вишня Мос-
тиського пов. провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. єврейка, з торговців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Робітниця швейного комбінату 2-го Со-
юзунівермагу. заарештована 8 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 травня 1938 р. за підозрою в шпигунстві 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін пока-
рання відбувала в Сибтабі. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 11 червня 1949 р. як 
член антирад. організації вислана на поселення 
до Новосибірської обл. На 1956 р. проживала 
в с. Чумаково Михайлівського р-ну Новоси-
бірської обл. Реабілітована 12 жовтня 1956 р.

іловський Шимон Шайович народив-
ся 1910 р. у м. Коло Каліської губ. єврей, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Кравець швейної майстерні Союз-
текстильшвейторгу. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (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 СРСР та про-
курора СРСР від 23 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 

позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Термін покарання відбував у Івдельтабі. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
18 грудня 1943 р. і 28 серпня 1945 р. за високі 
виробничі показники та відмінну поведінку 
в побуті термін покарання знижено на 1 рік, 
звільнений з-під варти 20 серпня 1946 р. Ухва-
лою особливої наради при МДб СРСР від 
22 вересня 1951 р. судимість знято. На 1957 р.  
проживав у м. Іваново Івановської обл., пра-
цював закрійником швейної майстерні військ-
торгу. Реабілітований 11 листопада 1955 р.

ільєвська парасковія іванівна наро-
дилася 1901 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврейка, з кустарів, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1926 р. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 3 червня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

ільЇн василь павлович народився 1891 р. 
у м. богодухів богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Інспектор нар-
госпобліку. 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. Роз-
стріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 квітня 1960 р.

ільЇн володимир миколайович народив-
ся 1887 р. у слоб. Новосерпухов зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Кустар-фотограф. заарештований 10 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність, участь у к.-р. ор-
ганізації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

ільЇн костянтин іванович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. бухгал-
тер Хвз. заарештований 9 березня 1938 р. як 
член білогвардійської організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 31 березня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ільЇн михайло миколайович народив-
ся 1879 р. у Харкові. Українець, з кустарів, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
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обл. Касир промислової артілі ім. 8-го берез-
ня. заарештований 5 серпня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

ільЇн михайло павлович народився 
1895 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм- 
ського р-ну Харківської обл. бухгалтер Ізюм-
ського лісгоспу. 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 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 травня 1966 р.

ільЇн петро тихонович народився 1907 р. 
у с. Охоче зміївського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Охоче Старовірівського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. 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 бамтабі в м. Свободний 
Хабаровського краю. Справу закрито слідчас-
тиною УНКвС по Харківській обл. 10 берез-
ня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ільЇна марія марківна народилася 
1896 р. у м. Ліда Лідського пов. віленської губ. 
єврейка, із службовців, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
без певного місця проживання. Інженер-еко-
номіст управління Київського тонкосуконно-
го комбінату. заарештована 28 серпня 1937 р. 
як дружина учасника антирад. троцькістської 
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 член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Тагілтабі та Темтабі. На 
1955 р. проживала в м. Черкаси Черкаської 
обл. Реабілітована 25 лютого 1956 р.

ільЇнський дмитро давидович наро-
дився 1890 р. у с. Асіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Асіївка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу ім. Фрунзе. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (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. Реабілітований 
20 червня 1989 р.

ільЇнський іван васильович народився 
1873 р. у с. великі проходи Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Священик. заарештований 1 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

ільЇнський іван іванович народив-
ся 1903 р. у с. волобуївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волобу-
ївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Доброволець». заарештова-
ний 8 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 3 січня 1938 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР від 
19 лютого 1938 р. справу повернено на новий 
розгляд зі стадії попереднього слідства. Спра-
ву закрито балаклійським Рв НКвС 27 липня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

ільЇнський фелікс адамович наро-
дився 1899 р. у с. Ялишів заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, 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 24 січня 1961 р.

ільЇнський франц адамович наро-
дився 1886 р. у с. Ялишів заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, 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 24 січня 1961 р.

ільницький борис йосифович наро-
дився 1901 р. у с. Городниця брацлавського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Комірник Райоленівського будинку відпочин-
ку. заарештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. 
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діяльність (ст. 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1958 р.

ільницький василь андрійович наро-
дився 1887 р. у с. Скоморохи бучацького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у м. вовчанськ вов-
чанського р-ну Харківської обл. Меліоратор. 
заарештований 3 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою 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. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 21 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Локчимтабі. Ре-
абілітований 3 серпня 1989 р.

ільЧенко андрій андрійович народився 
1899 р. на хут. Різуненкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Різунен-
кове Коломацького р-ну Харківської обл. бух-
галтер Новоіванівського радгоспу. У 1931 р. 
під слідством Харківського оперсектора ДпУ 
за к.-р. діяльність (ст. 5411 КК УСРР). зааре-
штований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну 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 3 липня 1989 р.

ільЧенко борис іванович народився 
1893 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. завіду-
вач продовольчої бази пивного заводу «Нова 
баварія». заарештований 17 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації, що ставила за мету 
повалення рад. влади шляхом збройного по-
встання (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

ільЧенко григорій васильович наро-
дився 1905 р. у с. Різуненкове валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Різуненкове Коломацького р-ну Хар-
ківської обл. заготівник сільспоживтовари-
ства. У 1930 р. висланий до північного краю. 
У 1933 р. із заслання втік. заарештований 
25 вересня 1937 р. за втечу з місця заслання, 
нелегальне проживання в Коломацькому р-ні 
та антирад. агітацію (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 м. Свободний Хабаровського краю. 
Реабілітований 21 березня 1989 р.

ільЧенко єлисей матвійович народив-
ся 1880 р. у міст. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Слатине 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Рефе-
рент Української контори Держскла у Хар-
кові. заарештований 30 вересня 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 бухті Нагаєва. Реабілітований 24 січня 1958 р.

ільЧенко іван данилович народився 
1896 р. на хут. Різуненкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мірош-
никівка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію та зрив 
господарсько-політичної кампанії на селі 
(ст. 5410 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 від-
бував у Сибтабі на ст. Суслове Красноярської 
залізниці. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

ільЧенко ілля петрович народився 
1898 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник 
постачання будівництва Червонозаводського 
театру. заарештований 29 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.

ільЧенко карïо ілліч народився 1905 р. 
у с. Нова Михайлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. завідувач 
відділу артілі «візник». заарештований 14 лю-
того 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито ХОУ НКвС 15 січня 
1939 р. (статті 4 п. «д», 159 КпК УРСР).

ільЧенко максим никифорович наро-
дився 1899 р. у с. Артемівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ар-
темівка печенізького р-ну Харківської обл. 
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Рахівник колгоспу ім. Артема. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 5 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 20 березня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину зі 
звільненням з-під варти.

ільЧенко павло петрович народився 
1907 р. у с. Андріївка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Андріївка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Кегичів-
ка». У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 1 листопада 1937 р. за антирад. 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. Реабілітований 19 червня 1964 р.

ільЧенко петро омелянович народився 
1891 р. у с. Різуненкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пряд-
ківка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
8 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. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ільЧенко семен федорович народився 
1880 р. у с. Яковлівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Яковлівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1932 р. під арештом органів ДпУ 
за к.-р. діяльність. заарештований 29 квітня 
1938 р. як член шпигунської куркульської 
антирад. організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ільЧенко сергій овсійович (євстафі-
йович) народився 1892 р. на хут. приказчиків 
Охтирського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Кондуктор резерву ст. Люботин 
півд. залізниці. У 1921 р. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 17 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (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 11 вересня 1957 р.

ільЧенко яків прокоïійович народив-
ся 1884 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Кустар-

візник. заарештований 2 травня 1938 р. за 
к.-р. 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.

ільЧенко яків якович народився 1891 р.  
у м. Костянтиноград Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Начальник цеху 31-го держмлина. 
заарештований 11 листопада 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбував у Самартабі. постано-
вою УНКвС по Харківській обл. від 26 лютого 
1940 р. ухвалу трійки скасовано, справу направ-
лено на новий розгляд. 29 лютого 1940 р. етапо-
ваний до Харківської в’язниці. Справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1940 р.

ільЧУк володимир іванович народився 
1911 р. у м. бердичів бердичівського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із службовців, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1930—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Диспет-
чер заводу № 135. заарештований 28 липня 
1938 р. за шпигунську та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР), 113-м вій-
ськовим трибуналом ХвО 15 серпня 1939 р. 
справу направлено на дослідування, справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ільюха тихін андрійович народився 
1885 р. у с. Старі валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Іллюхівка 
валківського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1926 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 20 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (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 Рибінському р-ні Ярославської 
обл. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

ільяШенко микола петрович наро-
дився 1895 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач фізкультури ХАІ. заарештований 
18 березня 1938 р. як член к.-р. військової 
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 
22 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 листопада 1956 р.
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ілющенко григорій федорович народив-
ся 1898 р. у м. валуйки валуйського пов. во-
ронезької губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Учи-
тель залізничної школи № 1. заарештований 
28 лютого 1938 р. за належність до к.-р. біло-
гвардійського підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 1 листопада 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

іляШенко федір іванович народився 
1894 р. у с. Носилівка Чернігівської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. пісочин Харківського-ну Харків-
ської обл. бухгалтер робітфаку заводу «Серп 
і молот». заарештований 15 лютого 1938 р. 
як член церковної фашистської організації 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 червня 1958 р.

ін це василь народився 1898 р. у м. Хе-
нан, Китай. Китаєць, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Артист Дер-
жестради. заарештований 22 березня 1938 р. 
як член к.-р. китайської диверсійної шпи-
гунської організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

інгеР (інгр) вільгельм народився 1910 р. 
у відні. Австрієць, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1927—1934 рр. член австрій-
ської соціал-демократичної партії. прожи-
вав у Харкові. Робітник патефонного заводу, 
учень вечірнього технікуму шуцбундівців. за-
арештований [11 серпня 1937 р.] і ухвалою особ- 
ливої наради при НКвС СРСР від 1 червня 
1937 р. винесено рішення вислати Інгера в. за 
межі СРСР, а ухвалою від 20 вересня 1937 р. 
попередню постанову змінено і як соціально 
небезпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ухт-
іжемтабі. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

інглізян григорій стеïанович народив-
ся 1905 р. у м. Артвін Артвінського окр. Ку-
таїської губ. вірменин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Начфін  
21-го батальйону місцевих стріл. військ. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність на користь однієї з іно-
земних держав (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Кар-
табі, де й помер 13 листопада 1941 р. Реабілі-
тований 22 червня 1967 р.

інглік йонат андрійович народився 1895 р. 
у с. Мойсіївка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. березове Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний шлях». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 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 31 жовтня 1964 р.

інгР вільгельм, див. ²НГЕÐ (²íгð) Â³лüгåлüì.
індРиксон жан адольф християнович 

народився 1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1932 р. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за шпигунську диверсійну роботу (статті 546, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 27 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 19 січня 
1957 р.

індРиксон людвіг християнович на-
родився 1905 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1925 р. проживав у с. володимирівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Дирек-
тор лісокомбінату. заарештований 30 липня 
1938 р. як член повстанської терористичної 
організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 22 березня 1939 р. 
(статті 542, 547, 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
4 листопада 1939 р. справу направлено на до-
слідування зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 лютого 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

індУльський (єндóльський) антон 
карлович народився 1882 р. у с. Гута-зеле-
ницька Новоград-волинського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Григорівка близню-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Сталінська конституція». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член к.-р. диверсійної організації 
(статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
3 січня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 17 травня 1989 р.
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інкин микола оникійович народив-
ся 1901 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської обл. 
бібліотекар будинку культури. заарештований 
23 грудня 1937 р. за к.-р. роботу (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 20 листопада 1989 р.

інШаков юхим трохимович народився 
1911 р. у с. Тарасівка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, 
позапарт., член вЛКСМ. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської обл. 
Учень Красноградської агрономічної школи. 
заарештований 5 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 березня 1939 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою судово-кримінальної 
колегії верховного Суду СРСР від 21 червня 
1939 р. вирок скасовано, справу направлено на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Харківським облсудом 10 грудня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

інюШкін володимир якович народився 
1917 р. на ст. Чжалайнор Китайсько-Східної 
залізниці, північна Маньчжурія. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХТГз. заарештова-
ний 16 грудня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність на користь японської розвідки (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
14 лютого 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР), звіль-
нений з-під варти 7 березня 1938 р.

інюШкіна ганна яківна народилася 
1914 р. на ст. Чжалайнор Китайсько-Східної 
залізниці, північна Маньчжурія. Росіянка, 
з робітників, освіта неповна середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Референт ХЕТзу. 
заарештована 16 грудня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито прокурату-
рою ХвО 1 березня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

іозеф михайло карлович народився 
1886 р. у м. Опочка Опочецького пов. псков-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у 1917—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у м. зміїв зміївського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
17 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 14 квітня 
1939 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі з обмеженням прав на 2 роки. Реабіліто-
ваний 20 квітня 1990 р.

іозефовиЧ аркадій борисович наро-
дився 1866 р. у м. полтава полтавської губ. 

єврей, з міщан, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. пенсіонер. заарештований 
13 березня 1938 р. як агент іноземної розвідки 
та за шпигунство (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 квітня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

іонанов давид семенович народився 
1895 р. у с. Амба, персія. Ассирієць, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». зааре-
штований 17 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної шпигунської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради 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. Реабілітований 
10 грудня 1957 р.

іоф Рóдольф готлібович народився 
1900 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. заарештований 19 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 березня 1989 р.

іРанек людвіг іванович народився 
1883 р. у відні. Чех, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Музикант 
Харківського театру юного глядача. заарешто-
ваний 23 травня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність на користь польщі (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 17 травня 1989 р.

іРха казимир петрович народився 1906 р. 
у с. Івахнівці Кам’янець-подільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну та антирад. діяльність 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і розпо-
рядженням наркома внутрішніх справ УРСР 
Леплевського І. М. від 19 вересня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) затверджений до розстрілу. Розстрі-
ляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 8 серпня 1989 р.

ісаєв гнат андрійович народився 1904 р. 
на хут. верхнєоболонський [Катеринослав-
ської губ.]. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. прожи-
вав у Харкові. Машиніст депо ім. Кірова 
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ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
14 лютого 1938 р. за участь у троцькістському 
підпіллі та диверсійну роботу (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Основа півд. залізниці 28 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ісаєв сергій григорович народився 1881 р. 
у с. Ломне Грайворонського пов. Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Сторож 2-го Харківського 
пивзаводу. У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 6 грудня 
1937 р. як розкуркулений, що переховувався від 
вислання, та 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 14 квітня 1989 р.

ісаєва белла михайлівна народилася 
1896 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврейка, 
із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Аспірантка Харківського 
медичного інституту. заарештована 14 жовтня 
1937 р. як дружина учасника військово-фа-
шистської змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 лютого 1938 р. (ст. 541 п. «в» КК УРСР 
і наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 26 червня 1956 р.

ісаєнко андрій федорович народився 
1875 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир заводу Харківського НДІ вогнетривів. 
заарештований 18 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 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 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1958 р.

ісаєнко іван максимович народив-
ся 1916 р. у с. богодарівка Херсонської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у радгоспі «Комсомолець» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. бухгалтер 
радгоспу «Комсомолець». У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 6 вересня 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 2 грудня 1960 р.

ісаєнко микола максимович народив-
ся 1914 р. у с. богодарівка [єлисаветград-
ського пов.] Херсонської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у радгоспі «Комсомолець» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу. 

заарештований 4 жовтня 1937 р. за к.-р. ро-
боту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
табі в м. Хабаровськ Хабаровського краю. На 
1962 р. проживав у м. Дебальцеве Донецької 
обл. Реабілітований 10 серпня 1962 р.

ісаков володимир іванович народився 
1900 р. у м. Львів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. поляк, з кустарів, 
неписьмен., позапарт. проживав у сел. Кеги-
чівка Кегичівського р-ну Харківської обл. Чо-
ботар. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
польщі, за антидержавну та к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 10 серпня 1989 р.

ісаков павло федорович народився 
1887 р. у с. Новопавлівка бердянського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., з 1916 р. анархо-синдика-
ліст, у 1931—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Кравець 1-го дитячого пункту 
індпошиву. заарештований 23 лютого 1938 р. 
за зв’язок з махновцями і анархістами (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 3 травня 
1940 р. за участь в антирад. організації по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. На 1959 р. 
проживав у м. бердянськ запорізької обл. 
Реабілітований 3 червня 1960 р.

ісакова валентина яківна народилася 
1898 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 28 вересня 
1937 р. як дружина учасника антирад. органі-
зації правих (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Сибтабі. Реабілітована 27 квітня 1989 р.

ісикова парасковія іванівна народила-
ся 1890 р. у с. Лозовенька Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживала в сел. ви-
сокий Харківського р-ну Харківської обл. До-
могосподарка. заарештована 7 січня 1938 р. 
як дружина члена к.-р. правотроцькістської 
терористичної організації і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 16 березня 
1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 



157Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 29 березня 1947 р. судимість знято. 
Реабілітована 23 жовтня 1956 р. 

ісиЧенко ганна омелянівна народилася 
1911 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, письмен., по-
запарт. проживала в с. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештована 18 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокура-
турою Харківської обл. 17 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ісиЧенко єлисей герасимович наро-
дився 1893 р. у міст. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1922 р. під арештом за переслідуван-
ня сільського активу. заарештований 9 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 26 квіт-
ня 1938 р. виправданий. Ухвалою найвищо-
го суду УРСР від 26 вересня 1938 р. справу 
повернено на новий розгляд. Харківським 
облсудом 21 листопада 1938 р. виправданий.

ісиЧенко максим кіндратович наро-
дився 1886 р. у с. Гусарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
балаклійського райкомунгоспу. заарештований 
2 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 19 листопада 1957 р.

ісиЧенко федір омелянович народився 
1912 р. у міст. балаклія зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у сел. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. провідник приміських 
вагонів ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 21 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокурату-
рою Харківської обл. 17 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

іскРа андрій михайлович народився 
1889 р. у слоб. ведень Грозненського окр. 
Терської обл. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. завіду-
вач та лікар 6-ї медичної дільниці. заареш-
тований 30 січня 1938 р. за к.-р. діяльність  
та участь в українській націоналістичній вій-
ськовій організації (статті 542, 548, 5410 ч. 1, 
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 1 листопада 1962 р.

ісманицький дмитро олександрович 
народився 1895 р. у с. Корівники перемиш-
лянського пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Рахівник лікеро-горілчаного заводу. за-
арештований 13 серпня 1937 р. за розвідуваль-
ну та антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 20 листопада 1937 р. (на-
каз НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі 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. Тер-
мін покарання відбував у Картабі. На 1958 р. 
проживав у с. Суходіл Рожнятівського р-ну 
Станіславської обл., працював бухгалтером 
лісництва. Реабілітований 14 березня 1958 р.

існюк павло агафійович (агафонович) 
народився 1899 р. у м. Олевськ Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, 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 21 грудня 1937 р. як член к.-р. куркуль-
ського угруповання та за к.-р. агітацію проти 
колгоспного будівництва (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 січня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний [4 березня 1938 р.] 
у Харкові. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

ісотані микола (мацóзіро) митрофа-
нович народився 1908 р. у м. Нагасакі, Япо-
нія. Японець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. прудянка Дергачівського 
р-ну Харківської обл. поїзний електромонтер 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за те, що до 1933 р. був япон-
ським підданим і схожий на японського роз-
відника, якого розшукують (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради НКвС СРСР від 
7 січня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у Івдельтабі, де й помер 25 жовт- 
ня 1945 р. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

іссеРліс олександр овсійович народив-
ся 1889 р. у м. владивосток приморської обл. 
єврей, з кустарів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бібліограф наукової бі-
бліотеки, викладач курсів іноземних мов. за-
арештований 1 листопада 1937 р. як агент 
іноземної розвідки (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
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6 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.). Розстріляний 19 січня 1938 р. у Киє-
ві. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

істомін дмитро федорович народився 
1901 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуїв-
ського р-ну Харківської обл. бухгалтер міжра-
йонної бази Хаторгу. заарештований 28 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. організації (статті 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 травня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

істомін іван миронович народився 
1912 р. у с. Тернова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із священнослужителів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Тер-
нова Чугуївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Харківського авторемонтного заводу. 
заарештований 20 листопада 1937 р. як член 
к.-р. повстанської організації (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 15 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 січня 1958 р.

істомін олександр михайлович наро-
дився 1896 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Чугуївському 
р-ні Харківської обл. Член колгоспу «6 років 
без Леніна». заарештований 28 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), по-
мер 17 травня 1938 р. у Харківській змішаній 
в’язниці. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

істомін олексій петрович народився 
1905 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. розвідувальної 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. Ре-
абілітований 19 листопада 1957 р.

істомін пилиï омелянович 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. розвідувальної 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. Ре-
абілітований 19 листопада 1957 р.

істоміна марія григорівна народила-
ся 1898 р. у с. Рублівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Учителька школи № 106. заарештована 
16 лютого 1938 р. як дружина члена антирад. 
організації правих і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент передана під 
гласний нагляд за місцем проживання на 2 ро-
ки. проживала в сел. Краснокутськ Харків-
ської обл. Реабілітована 15 листопада 1989 р.

ітеРман Роберт емільович народився 
1902 р. у с. Домбровка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Антонівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1934 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини 
та за антирад. агітацію (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. Реа-
білітований 14 квітня 1989 р.

ітін володимир юхимович народився 
1894 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у 1919—1923 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник пункту Дзер-
жинської райради Тсоавіахіму. заарештова-
ний 15 листопада 1937 р. за участь у військо-
во-фашистській змові (статті 542, 5411, 548 
КК УРСР), справу закрито Ов НКвС ХвО 
31 липня 1938 р. на підставі неосудності зви-
нуваченого (психічне захворювання).

іткін лейб герцович народився 1895 р. 
у м. Гомель Гомельського пов. Могильовської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. юрист, член 
колегії захисників. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

іценбеРг борис семенович народився 
1881 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Кравець 
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артілі «Ремодяг». заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР та прокурора СРСР від 9 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) позбавлений волі в концтаборі 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 серпня 1989 р.

іцковиЧ софія ісаківна народилася 
1899 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харків-
ської губ. єврейка, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 1 серпня 
1938 р. як дружина зрадника батьківщини 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закрито Ов 
УДб НКвС військової частини 6510 14 груд-
ня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

іШаєв йосиф семенович народився 
1878 р. у с. Гаки округу Урмія, персія. Асси-
рієць, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Чистильник взуття. заарешто-
ваний 17 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської організації (статті 546, 
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.

іщенко борис тарасович народився 
1909 р. на хут. Іщенки Гайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Ремонт-
ний робітник ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
У 1930 р. позбавлений виборчих прав як син 
куркуля. заарештований 26 вересня 1937 р. за 
приховування свого соціального походження та 
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. Реабілітований 12 червня 1989 р.

іщенко іван дем’янович народився 
1896 р. у с. Гужівка борзнянського пов. Черні-
гівської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач шко-
ли удосконалення командно-технічного скла-
ду охорони НКШС. заарештований 23 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці у спецскладі 
3 лютого 1938 р. засуджений на 7 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 27 вересня 1963 р.

іщенко іван никифорович народився 
1895 р. у с. Довгеньке Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Довгий Яр 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. КІМу. У 1930 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 8 вересня 

1931 р. висланий до північного краю на 3 ро-
ки. На засланні перебував у м. Архангельськ. 
заарештований 19 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у біртабі 
на ст. біра Далекосхідної залізниці. На 1958 р. 
проживав у с. Довгий Яр Ізюмського р-ну, 
член колгоспу ім. Чапаєва. Реабілітований 
14 липня і 15 червня 1989 р.

іщенко ілля стеïанович народився 
1904 р. у с. Новомиколаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Рахівник-
контролер петровської районної ощадкаси. 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
есерівської організації (статті 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1959 р.

іщенко костянтин якович народився 
1888 р. у с. братолюбівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. братолюбівка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. будьоного. 
У 1930 р. майно конфісковане. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 березня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

іщенко мелетій миколайович народився 
1894 р. у с. безпалівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. 
Начальник 4-ї пожежної команди. заарештова-
ний 4 липня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 15 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), 5 січня 1939 р. з-під варти звільнений.

іщенко михайло андрійович народився 
1873 р. у с. базаліївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Леб’яже печенізького 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. під слід-
ством органів ДпУ за саботаж хлібозаготівлі. 
заарештований 20 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 15 січня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав  
на 3 роки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

іщенко михайло карïович народив-
ся 1895 р. у с. базаліївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. військовий керівник робітфаку Харків-
ського [індустріального технікуму]. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. за антирад. пропаган-
ду, участь у білогвардійському підпіллі (стат-
ті 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. Реабілітований 28 березня 1958 р.

іщенко олександр фотійович наро-
дився 1886 р. у с. в’язівок павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Оленівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Сільгоспробітник Ананьївсько-
го бурякорадгоспу. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 10 вересня 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 
в Амуртабі в м. Хабаровськ Хабаровського 
краю. Реабілітований 22 березня 1989 р.

іщенко пелагея омелянівна, див. ÊОБ-
ЧЕНÊО (²щåíêî) Ïåлàгåÿ Оìåлÿí³âíà.

іщенко стеïан павлович народився 
1915 р. у с. близнюки павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. близнюки близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. бухгалтер радгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. 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 бамтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 грудня 1943 р. термін покарання знижено 
на 1 рік. звільнений з-під варти 13 жовтня 
1946 р. На 1958 р. проживав у м. Тайшет Іркут-
ської обл. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

іщенко федір васильович народився 
1894 р. у с. залиман Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. закомельське 
Савинського р-ну Харківської обл. Маши-
ніст закомельського пункту Держсортфонду. 
У 1929 р. розкуркулений. Ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 10 квітня 
1930 р. (статті 5411, 5413 КК УРСР) позбав-
лений волі в концтаборі на 10 років. Термін 
покарання відбував у Соловецькому, Карело-
Мурманському, біломор-балтійському табо-
рах. звільнений з-під варти достроково 27 січ-
ня 1936 р. повернувся додому в лютому 1937 р. 
заарештований 26 серпня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 верес-

ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 жовтня 1993 р. і 7 червня 1989 р.

іщенко федір григорович народив-
ся 1889 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Охоронець металургійного заводу ім. Куй-
бишева в м. Краматорськ Сталінської обл. 
заарештований 22 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 15 червня 1989 р.

іщенко харитон пилиïович народився 
1887 р. у с. Худоліївка Черкаського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Нова Миколаївка петрівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. по-
літвідділу. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 16 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 УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 листопада 1989 р.

іщенко харламïій якович народився 
1892 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 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 12 берез-
ня 1938 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Лозівським Рв НКвС 
2 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

іщенко яків андрійович народився 
1896 р. у с. Цареборисівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., до 1938 р. член вКп(б). Служив 
у м. Миколаїв Миколаївської обл. Командир 
15-ї стріл. дивізії, комбриг. заарештований 
28 лютого 1938 р. за участь в антирад. військо-
вій фашистській змові (статті 581 п. «б», 588, 
5811 КК РРФСР), справу закрито Ов НКвС 
ХвО 8 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 14 грудня 1939 р.

іщУк зінаїда олександрівна народилася 
1907 р. у с. Режиця петербурзької губ. Росі-
янка, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 20 травня 1938 р. як дружина 
репресованого (ст. 541 п. «в» КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 грудня 1938 р. (ст. 5 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

іщУк микита гнатович народився 
1903 р. у с. єзерни привіслинського краю. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1925—



161Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник штабу ппО заводу № 183. за-
арештований 15 листопада 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 22 травня 1958 р.

й

йоаніді павло георгійович народився 
1898 р. у м. Триполі, Греція. Грек, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. продавець Міськхарчоторгу. заарешто-
ваний 29 грудня 1937 р. за шпигунську к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 14 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільнням з-під варти.

йоганс олександр іванович, див. ²ÂА-
НОÂ (Йîгàíñ) Олåêñàíäð ²âàíîâèч.

йогансен михайло гервазійович на-
родився 1895 р. і проживав у Харкові. Німець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. пись-
менник. заарештований [11 серпня 1937 р.] як 
член української націонал-терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 26 жов-
тня 1937 р. засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 20 березня 1958 р.

йодловський іван андрійович наро-
дився 1878 р. у Херсонській губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, у 1917—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
складу Харенерго. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну роботу 
(статті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00593 від 20 вересня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 19 травня 1959 р.

йозефсон захар ісакович народився 
1901 р. у м. полтава полтавської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, у 1920—1938 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Май-
стер заводу № 183. заарештований 27 травня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1956 р.

йолтУховський дмитро федорович 
народився 1888 р. у [с. Ялтушків Могилів-
ського пов. подільської губ.]. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. берека Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Робітник ХвРз. заарештований 25 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 20 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

йоРданський микола миколайович 
народився 1889 р. у м. Новгород-Сіверський 
Новгород-Сіверського пов. Чернігівської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. завідувач експеди-
ції транспортного цеху заводу «Серп і молот». 
заарештований 15 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію, участь у к.-р. повстанській білогвар-
дійській 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 16 січня 1960 р.

йоРж іван кирилович народився 1900 р. 
у с. Орчик-Чернещина Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Новоселівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. паризької комуни. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав, ви-
ключений з колгоспу як куркуль. заарештова-
ний 7 вересня 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. Реабілітований 14 червня 1989 р.

йосипенко іван васильович народив-
ся 1892 р. у с. Новогригорівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник будівництва військбуду 
на ст. балки півд. залізниці. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 22 жовтня 1937 р. як 
куркуль, що проводив 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. Роз-
стріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 17 квітня 1989 р.

йосипенко сава юхимович, див. 
ЄСИÏЕНÊО (Йîñèïåíêî) Сàâà Юõèìîâèч.

йоткін мар’ян петрович народився 
1913 р. у с. Майдан Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новогригорів-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний Донбас». 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 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 грудня 1968 р.

йоффе сохор мойсейович народився 
1910 р. у м. Черкаси Черкаського пов. Київ-
ської губ. єврей, із службовців, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Студент Харківського інституту іноземних 
мов. заарештований 13 жовтня 1937 р. як член 
антирад. троцькістської терористичної органі-
зації (статті 5411, 548 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 12 вересня 1991 р.

йоффе циïа яківна народилась 1899 р. 
у м. Ромни Роменського пов. полтавської губ. 
єврейка, із службовців, освіта вища, у 1921—
1937 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
Директор театру ім. жовтневої революції. за-
арештована 9 серпня 1937 р. як член диверсій-
ної шпигунської організації (статті 546, 549, 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. Розстріляна 8 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітована 24 вересня 1957 р.

к

кабакова ольга федорівна, див. ЯÐО-
СЕÂИЧ (Êàáàêîâà) Олüгà Фåäîð³âíà.

кабан іван федорович народився 1894 р. 
у с. Сиволож борзнянського пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Яковенкове бала-
клійського р-ну Харківської обл. Шкільний 
учитель. заарештований 16 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 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 24 травня 1989 р.

кабан олександр тихонович народився 
1892 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Учитель СШ № 2. заарештований 22 лютого 
1938 р. як член української націоналістичної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

кабанець іван іванович народився 
1901 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. волохів Яр бала-
клійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Тельмана. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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 26 червня 1989 р.

кабанець микита микитович наро-
дився 1906 р. у с. Уплатне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-

лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Тесля цвяхового заводу. заарештований 
25 лютого 1938 р. за антирад. настрої та анти-
рад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
2 жовтня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
12 жовтня 1939 р. з-під варти звільнений.

кабанов микола іванович народився 
1880 р. і проживав у Харкові. Українець (ро-
сіянин), з купців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. бухгалтер жінтрудпрофілакторію. 
У 1920 р. під арештом Харківської губЧК за 
службу в армії Денікіна, справу закрито Ов 
півд.-зах. фронту з направленням у розпо-
рядження штабу 12-ї армії. У жовтні 1922 р. 
під слідством Харківського губвідділу ДпУ за 
службу в білогвардійській контррозвідці. за-
арештований 5 листопада 1929 р. як колишній 
білогвардієць, за к.-р. агітацію та поширення 
к.-р. чуток (статті 5410, 5413 КК УСРР) і ухва-
лою колегії ОДпУ від 29 січня 1930 р. позбав-
лений волі в концтаборі на 5 років, а ухва-
лою від 18 липня 1931 р. попереднє рішення 
скасоване, дозволено вільне проживання на 
території СРСР. після звільнення з-під варти 
проживав у Харкові, працівник відділу збуту 
спілки «промкорм». заарештований 24 квітня 
1932 р. як член к.-р. організації (ст. 5411 КК 
УСРР), справу закрито Харківським облвід-
ділом ДпУ 2 липня 1932 р. заарештований 
28 лютого 1938 р. за належність до к.-р. біло-
гвардійського підпілля (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 21 березня 1989 р.

кабаШний юхим дмитрович наро-
дився 1881 р. у міст. Краснокутськ богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
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із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Конюх колгоспу «жовтне-
вий орач». заарештований 2 квітня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської куркульської органі-
зації (статті 5410, 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 23 серпня 1957 р.

кабік-вільховецька Роза юхимівна 
народилася 1911 р. у м. Кременчук Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. єврейка, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., до 1938 р. 
член вЛКСМ. проживала в м. полтава пол-
тавської обл. Інженер-технолог та завідувачка 
навчальної частини школи ФзУ полтавсько-
го м’ясокомбінату. заарештована 7 вересня 
1938 р. як дружина члена антирад. право-
троцькістської диверсійно-терористичної ор-
ганізації на півд. залізниці (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), а 8 серп-
ня 1938 р. звільнена з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 жовтня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

кавалєРов юхим іванович народився 
1878 р. у с. верхній Реутець Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
промкоопартілі «Надрабуд». заарештований 
9 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 10 років. Термін 
покарання відбував у Каргопольтабі в Архан-
гельській обл. Реабілітований 26 травня 1995 р.

каваРдін яків дмитрович, див. ÊОÂАÐ-
Д²Н (Êàâàðä³í) Яê³â Дìèòðîâèч

кавеРін олексій васильович народився 
1892 р. у с. Каспій борисоглєбського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Лаборант їдальні № 23 ХТз. заарештова-
ний 26 жовтня 1937 р. за антирад. настрої, 
вихваляння фашистського ладу і Троцького 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 25 лютого 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 20 березня 1990 р.

кавецький парфен іванович народив-
ся 1912 р. у с. Копачі Мстиславського пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., до 1929 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент ХІІТу. 
заарештований 1 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію та як син куркуля (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 

Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Східуралта-
бі. На 1947 р. проживав у м. Дебальцеве До-
нецької обл. Реабілітований 23 квітня 1971 р.

кавицька циïа Шаївна народила-
ся 1896 р. у с. Макошине Сосницького пов. 
Чернігівської губ. єврейка, походження не-
відоме, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Реєстратор 4-ї поліклініки. зааре-
штована за наказом НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р. і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент віддана під 
гласний нагляд за місцем проживання на 
2 роки. Реабілітована 20 листопада 1989 р.

кавицький лев мойсейович народився 
1893 р. у м. Кролевець Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1917—1919 рр. член єв-
рейського соціалістичного об’єднання, у 1920—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. То-
варознавець матеріальної бази тресту «Кокс». 
заарештований 17 серпня 1937 р. як член к.-р. 
організації, що проводила підривну роботу 
в коксохімічній промисловості (статті 547, 5411 
КК УРСР) і ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 5 січня 1938 р. (статті 547 
через ст. 20, 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 15 років позбавлення волі в тюрмі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
майна. На 1956 р. проживав у будинку інвалі-
дів у с. Агул Ірбейського р-ну Красноярсько-
го краю. Реабілітований 20 березня 1958 р.

кавУн пилиï васильович народився 
1910 р. у Києві. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
павлівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. бригадир тракторного парку колгоспу 
ім. ворошилова. заарештований 23 грудня 
1937 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 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

кавЧинська анеля владиславівна на-
родилася 1893 р. у м. Коло Кольського пов. 
Каліської губ. полька, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопада 
1937 р. як дружина засудженого і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана до Казахстану на 5 років. звільнена 
із заслання 20 листопада 1942 р., проживала  
в м. Аральськ Кзил-Ординської обл. Казах-
ської РСР. Реабілітована 15 березня 1957 р.
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кавЧинський Чеслав йосифович на-
родився 1887 р. у м. брдов Кольського пов. 
Каліської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1930—1932 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник посудооцинковувального заводу. зааре-
штований 21 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 24 вересня 1957 р.

кагадей (кагодей) стеïан іванович на-
родився 1893 р. у с. Нефедівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХТз. заарештований 4 листопада 
1937 р. як член к.-р. куркульського угрупо-
вання та за к.-р. роботу (статті 5410, 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. звільнений з-під варти 27 квіт-
ня 1943 р. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

каган григорій михайлович народився 
1900 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. полтав-
ської губ. єврей, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
Харківського аеропорту ЦпФ. заарештова-
ний 11 липня 1938 р. як член к.-р. право-
троцькістської диверсійної організації (стат-
ті 542, 547, 5411 КК УРСР), 1 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 22 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

каган езра мойсейович народився 
1887 р. у м. Рига Ліфляндської губ. єврей, із 
службовців, освіта вища, позапарт., у 1903—
1919 рр. член бунду. проживав у Харкові. 
заступник директора Харківського інституту 
гігієни праці. взимку 1920—1921 рр. під аре-
штом Харківської ЧК. заарештований 19 лю-
того 1938 р. як член антирад. меншовицької 
терористичної організації (статті 548, 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за належність до 
к.-р. організації позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у Крастабі 
та в’яттабі. з 2 грудня 1939 р. працював ліка-
рем. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 15 серпня 1942 р. за сумлінне вико-
нання обов’язків лікаря та відмінну поведінку 
в побуті звільнений з-під варти умовно-до-
строково 3 вересня 1942 р. На 1947 р. прожи-
вав у м. Омськ. Реабілітований 4 травня 1989 р.

каганов семен ілліч, див. ÊОГАНОÂ 
(Êàгàíîâ) Сåìåí ²лл³ч.

каганова поліна ізраїлівна народила-
ся 1891 р. у с. пархомівка Сквирського пов. 
Київської губ. єврейка, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. викла-
дачка педагогічного технікуму. заарештована 
17 листопада 1937 р. як дружина учасника к.-р. 
організації правих і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 січня 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. На 1956 р. проживала в Ле-
нінграді. Реабілітована 23 листопада 1956 р.

кагановиЧ Рóвим йосифович народив-
ся 1912 р. у м. павлоград павлоградського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з кустарів, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1929—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
паровозного депо ст. Лозова півд. залізниці, 
до 1 червня 1937 р. секретар комітету ЛКСМУ 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
17 червня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. диверсійну роботу (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 5 серпня 1937 р. за від-
сутності складу злочину зі звільненням з-під 
варти. заарештований 15 листопада 1937 р. 
як член правотроцькістської терористичної 
диверсійної організації (статті 548, 549, 5411 
КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 11 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кагаРлицький георгій борисоич на-
родився 1895 р. у м. Городище Черкаського 
пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, у 1918 р. член організації «по-
алей Ціон», член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Другий заступник директора ХТГз 
і ХЕМзу. заарештований 6 жовтня 1938 р. 
як член правотроцькістської організації і за 
шкідницьку роботу на заводі (ст. 547, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 лип-
ня 1939 р. виправданий.

кагодей стеïан іванович, див. ÊАГА-
ДЕЙ (Êàгîäåй) Сòåïàí ²âàíîâèч.

кагРаман халі-огли народився 1878 р. 
у с. Тармани, персія. перс, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Двірник Сан-
тресту. заарештований 12 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (статті 546, 
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.

каданеР олександр бенціонович наро-
дився 1905 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у 1930—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Технік Каналтресту. за-
арештований 15 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. правотроцькістської терористичної орга-
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нізації (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 23 листопада 1957 р.

каденко іван михайлович народив-
ся 1897 р. у с. Миколаївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 3-го Інтернаціоналу. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 червня 1989 р.

каденко петро михайлович народився 
1888 р. у с. Миколаївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював сторожем у радгоспі «Комсомолець» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. У 1933 р. 
розкуркулений, 3 міс. під вартою в органах 
ДпУ. 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 16 червня 1989 р.

кадзевиЧ олена вікентіївна народилася 
1899 р. у м. Новогрудок Новогрудського пов. 
Мінської губ. полька, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ін-
касатор банно-прального комбінату ХТз. за-
арештована 22 жовтня 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. Розстріляна 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 31 березня 1989 р.

кадигРоб онисим стеïанович народив-
ся 1871 р. у с. заміське валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. замі ське 
валківського р-ну Харківської обл. Мірош-
ник колгоспу ім. жовтня у с. затишшя Хар-
ківського р-ну. У 1932 р. за невиконання пла-
ну хлібозаготівлі господарство розпродане. 
заарештований 16 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.

кадниЧанський павло прокоïович 
народився 1907 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
Робітник ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. за-

арештований 15 січня 1938 р. за шкідниць-
ку діяльність та антирад. агітацію (статті 547, 
5410 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
29 серпня 1938 р. за ст. 548 через ст. 17 КК 
УРСР виправданий, а за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР 
засуджений на 6 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання  
відбував у пермській обл., де й помер 14 серп-
ня 1942 р. Реабілітований 4 березня 1965 р. 

кадниЧанський прокіï іванович на-
родився 1884 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Робітник ХвРз. заарештований 12 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (статті 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.

кадомцев василь володимирович на-
родився 1887 р. у м. Оренбург Оренбурзької 
губ. Росіянин, із службовців, освіта незакінче-
на вища, позапарт. проживав у Харкові. заві-
дувач навчальних курсів заводу «підвістранс-
дор» ім. Леніна. заарештований 26 березня 
1938 р. як член бойової к.-р. організації (стат-
ті 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 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 листопада 1956 р.

каєвиЧ андрій андрійович народився 
1883 р. у м. Крюків Кременчуцький пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Технік 
Укр гідепу. заарештований 18 квітня 1938 р. як 
член к.-р. військової 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 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 квітня 1956 р.

казаджян (казаджи-огли, казанджи-
янц) арóтюн (артем) сергійович народився 
1898 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач кіоску заводу «Харчоторг». 
заарештований 5 лютого 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну шпигунську діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

казаєв садик сафейович народився 
1897 р. у с. Індерка Кузнецького пов. Сара-
товської губ. Татарин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Сторож 5-ї бази 
заводу «Харчоторг». заарештований 23 червня 
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1938 р. як член к.-р. підпілля (статті 546, 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.

казак іван михайлович, див. ÊОЗАÊ 
(Êàçàê) ²âàí Ìèõàйлîâèч.

казакевиЧ мойсей овсійович народив-
ся 1897 р. у м. Хомич Гомельського пов. Мо-
гильовської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. Технолог 
спиртзаводу. заарештований 2 жовтня 1937 р. 
як агент німецької розвідки та за диверсійну 
роботу (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 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 29 листопада 1957 р.

казакевиЧ (козакевич) Ревека вóльфів-
на народилася 1900 р. у м. Гомель Гомельсько-
го пов. Могильовської губ. єврейка, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживала 
в сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 13 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 листопада 1937 р. за станом здоров’я 
обвинуваченої зі звільненням з-під варти. 

казанЧян Рóбен оганесович народився 
1866 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Чистильник взуття артілі «Схід». зааре-
штований 31 березня 1938 р. як член антирад. 
дашнацької терористичної організації (стат-
ті 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 розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

казаРинов олександр іванович на-
родився 1883 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
юрисконсульт обласного комітету Червоного 
Хреста та Харківського приміського госпо-
дарства. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. «шахтинського» підпілля та за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл, дата вироку невідома. 
Розстріляний 21 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 жовтня 1989 р.

казбан петро захарович народився 
1901 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 «Шлях неза-
можника». заарештований 1 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бурейтабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

казбеРг софія, див. ÐОЗЕНТАЛЬ Елüçà 
Бîðèñ³âíà (Гåñлåð Г³çà Афîí³âíà, Êàçáåðг Сîф³ÿ).

казека микола андрійович народився 
1890 р. у с. Гриньки Слонімського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ре-
монтний робітник ст. Лосеве півд. залізниці. 
заарештований 4 грудня 1937 р. як член поль-
ської шпигунської організації (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. 
На 1958 р. проживав у Харкові, сторож 12-ї 
лікарні. Реабілітований 11 березня 1958 р.

казнаЧеєв феодосій григорович наро-
дився 1888 р. у с. берестовенька Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, позапарт., освіта початкова. про-
живав у с. берестовенька Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член артілі «Ленін-
ське об’єднання». У 1929 р. розкуркулений. 
У 1932 р. засуджений на 2 роки позбавлення 
волі за антирад. агітацію та невиконання пла-
ну хлібозаготівлі. Термін покарання відбував 
до 1934 р. на будівництві каналу Москва — 
волга. заарештований 22 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбалений волі в конц-
таборі на 10 років. Термін покарання відбував 
до 1944 р. на Далекому Сході. На 1964 р. 
проживав у Красноградському р-ні, інвалід. 
Реабілітований 25 грудня 1964 р.

казюта дмитро федотович народився 
1898 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бугаївка Савинського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу «Червоний лан». за-
арештований 12 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної повстанської організації 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 червня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 серпня 1956 р.

казюта микола тихонович народився 
1906 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бугаївка Савинського 
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р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Робіт-
ник». заарештований 5 березня 1938 р. як член 
к.-р. терористичної диверсійної організації та 
за антирад. агітацію (статті 547, 548, 5410, 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

казюта петро іванович народився 1886 р. 
у с. бугаївка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. бугаївка Савинсько-
го р-ну Харківської обл. бригадир колгоспу 
«Робітник». заарештований 5 березня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської організації та за 
к.-р. агітацію (статті 542, 5410, 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.

казюта петро трохимович народився 
1895 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 
«Червоний лан». заарештований 13 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 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.

казюта тихін федорович народився 
1877 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. препара-
тор кафедри анатомії ветеринарного інститу-
ту. У 1929 р. судовою трійкою ОДпУ (ст. 5410 
КК УСРР) позбавлений волі в концтаборі на 
3 роки. заарештований 25 березня 1938 р. як 
член антирад. есерівської організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

кайдалов омелян хомич народився 
1883 р. у с. Ольховатка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
18 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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 19 квітня 1957 р.

кайдановиЧ іван тимофійович наро-
дився 1908 р. у кол. Артинськ Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Добренька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 27 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 3 вересня 1960 р.

кайдановиЧ федір тимофійович наро-
дився 1914 р. у кол. Артинськ Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Леб’яже заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Кірова. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 23 грудня 1937 р. як член 
польської к.-р. 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 31 липня 1989 р.

кайдановиЧ франц тимофійович наро-
дився 1903 р. у кол. Артинськ Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Леб’яже зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за вороже ставлення 
до заходів рад. влади та к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 25 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 жовтня 1962 р.

кайзеР володимир антонович народив-
ся 1895 р. у м. Тикоцин Мазовецького пов. 
Ломжинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. заступник начальника цеху склозаводу. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за роз-
відувальну 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 31 липня 1989 р.
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кайзеР олександр леоïольдович наро-
дився 1913 р. у м. Костянтинівка бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник склозаводу. заарештований 
29 квітня 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.

кайноШ федот якович, див. ÊОЙНАШ 
(Êàйíîш) Фåäîò Яêîâèч.

кайРіс михайло семенович народився 
1899 р. у с. Лобейки Ковенської губ. Лито-
вець, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Сторож станції 
швидкої допомоги. заарештований 25 лютого 
1938 р. за шпигунство на користь Литви та 
к.-р. настрої (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
10 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
21 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 жовтня і 20 листопада 1989 р.

какасян гарнік оганесович народився 
1909 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, із се-
лян, освіта початкова, у 1925—1932 рр. член 
вЛКСМ, у 1930—1932 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1932—1938 рр. член вКп(б). прожи-
вав у сел. високий Харківського р-ну Харків-
ської обл. Чистильник взуття харківської артілі 
«Схід». заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
антирад. терористичної націоналістичної даш-
нацької організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР),  
16 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

какіс володимир георгійович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта середня, член вКп(б) з 1929 р.  
проживав у Харкові. Технолог ХЕМзу. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну роботу (ст. 546 КК УРСР) і комі сією 
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.

какосян вагаршак оганесович народив-
ся 1907 р. у с. Кем вілайєту ван, Туреччина. 
вірменин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. продавець магазину 
№ 294. У 1928 р. заарештований органами ДпУ 
як член дашнацької організації. заарештований 
13 жовтня 1937 р. як член антирад. організації 
«Дашнакцутюн» (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-

ській обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував на Колимі. На 1949 р. проживав у м. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
Чоботар артілі ім. 9 Травня. заарештований 
23 вересня 1949 р. за антирад. діяльність (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 24 грудня 1949 р. 
засланий на поселення до Красноярського 
краю. На 1956 р. проживав у м. єреван. Реабі-
літований 30 липня 1956 р. і 27 червня 1958 р.

какоянц андронік багдасарович народив-
ся 1873 р. у м. Ерзерум Туреччина. вірменин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. На утриманні сина. заарешто-
ваний 17 лютого 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної шпигунської організації (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 20 квітня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

калабан костянтин кіндратович наро-
дився 1882 р. у с. Колісець Кременецького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі «15 років жов-
тня» у Красноградському р-ні Харківської обл. 
У 1933 р. розкуркулений та висланий на 2 роки. 
У 1935 р. засуджений на 2 роки позбавлення во-
лі. заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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. 
Справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

калабін володимир олексійович наро-
дився 1895 р. у м. Козлов Козловського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, з купців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник штабу інспекції ппО Укра-
їнського промислового округу і вСО облміс-
цевпрому. заарештований 9 березня 1938 р. як 
член бойової к.-р. організації (статті 548, 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 10 січня 1958 р.

калатУР гнат федорович народився 
1900 р. у с. василівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. василівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу «Реконструктор». заарештований 
26 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 9 березня 1989 р.



169Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

калатУР стеïан матвійович народився 
1870 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. Член 
колгоспу «Реконструктор». заарештований 
25 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 7 січ-
ня 1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі в зМУ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 25 липня 1994 р.

калаШник андрій федотович народився 
1904 р. у с. Непокрите Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав і працював сільгоспробітником 
у свинорадгоспі ім. Леніна у Красноградському 
р-ні Харківської обл. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. 20 січня 1932 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі (ст. 58 ч. 1 
КК УСРР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі з обмеженням прав на 3 роки. Термін по-
карання відбував на біломорканалі, у бамтабі. 
заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки 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 Са-
мартабі. На 1959 р. проживав у м. Красноград. 
Реабілітований 29 травня 1959 р.

калаШник василь федотович народився 
1903 р. у с. вишневе Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював сільгоспробіт-
ником у радгоспі «Червоний жовтень» у Савин-
ському р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 сел. Ягделя верхньобуреїнського р-ну Амур-
ської обл. Реабілітований 26 червня 1989 р.

калаШник григорій миронович наро-
дився 1892 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Десятник-
будівельник артілі «Комарівський текстиль-
ник». заарештований 27 липня 1938 р. як 
член шпигунської диверсійної організації, що 
була створена німецькими розвідувальними 
органами (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 22 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

калаШник іван євграфович народився 
1901 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював сіль-
госпробітником у радгоспі «Липці» у Липець-

кому р-ні Харківської обл. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 17 вересня 1937 р. 
за к.-р. 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 23 травня 1989 р.

калаШник іван іванович народився 
1888 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Липці Липець-
кого р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу «Липці». У 1930 р. майно конфіс-
коване. заарештований 20 березня 1931 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), спра-
ву закрито Харківським оперсектором ДпУ 
15 травня 1931 р. (статті 4, 197 КпК УСРР); 
у тому ж році за злісне невиконання плану 
хлібозаготівлі позбавлений волі на 2 роки. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за антирад. 
прояви (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 30 червня 1989 р.

калаШник іван тихонович народився 
1888 р. у с. Черкаський бишкин зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник на будівництві Держав-
ної опери. У 1932 р. розкуркулений, майно 
розпродане за невиконання держзобов’язань. 
заарештований 26 лютого 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 квітня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

калаШник йосиï стеïанович наро-
дився 1866 р. у міст. золочів Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Сторож 
магазину на ст. Харків-Левада півд. заліз-
ниці. У 1930 р. розкуркулений, висланий до 
вологодської обл., у тому же році втік. за-
арештований 6 серпня 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. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

калаШник макар пилиïович народив-
ся 1882 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. веселе 
Липецького р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник радгоспу «Липці». У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 11 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Липецького р-ну 
24 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.



170 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

калаШник михайло прокоïович на-
родився 1885 р. у с. Сміле Кролевецького 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. вагоно-
вожатий Харківського трамвайного тресту. 
заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 9 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

калаШник пантелій федосійович на-
родився 1893 р. у с. Анновка Новооскільського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий Ху-
тір великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сторож підсереднянського бурякорадгоспу. 
У 1932 р. розкуркулений і рішенням судової трій-
ки ДпУ УСРР за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. заарештований 26 грудня 
1937 р. за к.-р. пораженські настрої та терорис-
тичні наміри (ст. 5410 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 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 грудня 1989 р.

калаШник (калашников) петро сер-
гійович народився 1893 р. у с. Сухини бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Су-
хини богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 13-річчя РСЧА. з серпня 
1933 р. до травня 1934 р. відбував покарання 
в колонії НКвС ім. Фрунзе за нездачу хліба. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бурей-
табі. Реабілітований 14 червня 1989 р.

калаШник порфирій кирилович наро-
дився 1886 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник харківського Електропрому. заарешто-
ваний 17 квітня 1938 р. за шпигунство на 
користь Німеччини (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. 

калаШник самóїл кирилович народив-
ся 1883 р. на хут. вишнева Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав на хут. вишнева 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Орджонікідзе. У 1931 р. майно кон-
фісковане. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 26 квітня 1989 р.

калаШник стеïан іванович народив-
ся 1879 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
віз ник. заарештований 11 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. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

калаШник стеïан стеïанович наро-
дився 1901 р. у с. Непокрите Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник комірника 2-ї радлікарні. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав; 
у 1931 р. заарештовувався органами ДпУ за 
к.-р. діяльність. заарештований 12 вересня 
1937 р. за виступи проти Червоної армії і ко-
лективізації у 1920 р., 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. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. Реабі-
літований 26 червня 1989 р.

калаШник федір дмитрович народив-
ся 1896 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. без певних занять 
і місця проживання. У 1930 р. засуджений 
за несплату держподатків, господарство роз-
продане. заарештований 6 жовтня 1937 р. за 
службу в гетьманській варті, к.-р. куркульську 
агітацію, ухилення від висилки та спекуляцію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. (статті 127, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

калаШник федір євграфович народив-
ся 1890 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чорнороб Союзметвироббудторгу. У 1930 р. 
розкуркулений, висланий до північного 
краю, у 1931 р. втік. заарештований 11 верес-
ня 1937 р. за к.-р. 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. Реабілітований 29 червня 1989 р.

калаШник (калашников) федір михай-
лович народився 1891 р. у с. Непокрите Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і працю-
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вав сільгоспробітником у радгоспі «Липці» 
у Липецькому р-ні Харківської обл. У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію, участь у збройному повстанні проти 
Червоної армії у 1918—1920 рр. та як розкурку-
лений (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Амур-
залізничтабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

калаШников антон семенович народив-
ся 1874 р. і проживав у Харкові. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт., у минулому 
член партії соціалістів-революціонерів. брига-
дир ХвРз. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
к.-р. тенденції та к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 вересня 1989 р.

калаШников володимир григорович 
народився 1905 р. у с. Шебекіно бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Командир 4-го загону стріл. охорони 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
1 листопада 1937 р. за зраду батьківщини 
(ст. 541 п. «б» КК УРСР) і військовою колегі-
єю верховного Суду СРСР 27 березня 1938 р. 
(статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 15 років позбавлення волі з пора-
женням прав на 5 років і конфіскацією особис-
того майна. Реабілітований 17 лютого 1992 р.

калаШников никифор антонович на-
родився 1885 р. у с. Тишанка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Хатнє вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Робітник за наймом (у 
Хатнянському лісництві). У 1929 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1930 р. 
за невиконання держзобов’язань (ст. 169 КК 
РСФРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
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. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

калаШников овксентій омелянович 
народився 1887 р. у с. Крутий Лог бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. приймальник щітко-волосяної фабрики. 
заарештований 1 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. агітацію (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 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 27 березня 1989 р.

калаШников петро сергійович, див. 
ÊАЛАШНИÊ (Êàлàшíèêîâ) Ïåòðî Сåðг³йîâèч.

калаШников стеïан григорович наро-
дився 1901 р. у с. Охрімівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нежда-
нівка вовчанського р-ну Харківської обл. 
Тракторист МТС. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 18 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 15 липня 1966 р.

калаШников яків іванович народив-
ся 1880 р. у с. Кам’янка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1917 р. член УпСР. 
проживав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. пенсіонер. заарештований 
8 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

калаШникова (калашник) катерина 
хомівна народилася 1906 р. у с. бригадирівка 
зміївського пов. Харківської губ. Українка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. бригадирівка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. без певного місця роботи. за-
арештована 21 грудня 1937 р. як член антирад. 
угруповання та за к.-р. діяльність (статті 5410 

ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
24 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) засу-
джена на 4 роки позбавлення волі у вТТ з об-
меженням прав на 2 роки, за ст. 5411 КК УРСР 
виправдана. Реабілітована 30 жовтня 1989 р.

калаШникова маріам (марія) ми-
трофанівна народилася 1903 р. у с. Сухини бо-
годухівського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Учителька СШ № 134. заарешто-
вана 6 листопада 1937 р. як член антирад. 
націоналістично-терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 28 листопада 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

калейник аркадій ісидорович народив-
ся 1872 р. у с. велика Михайлівка (велико-
михайлівка) Новооскільського пов. Курської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Дернове велико-
писарівського р-ну Харківської обл. Свяще-
ник. позбавлений виборчих прав. Нарсудом 
великописарівського р-ну 25 червня 1935 р. 
(ст. 67 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 3 роки 
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позбавлення волі в зМУ з пораженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував у буді-
вельній вТК НКвС. заарештований 4 грудня 
1937 р. за антирад. та релігійну пропаганду се-
ред ув’язнених (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

каленик григорій іванович народився 
1896 р. у с. Черкаська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Черкаська Лозова 
Харківського р-ну Харківської обл. Чоботар 
харківської промкооперації. заарештований 
5 квітня 1938 р. як доброволець білої армії, за 
службу в каральному загоні Денікіна та участь 
у к.-р. білогвардійському підпіллі (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 8 квітня 1961 р.

калениЧенко костянтин федорович 
народився 1892 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Головний бухгалтер вагонного депо 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 11 лютого 1938 р. за к.-р. розмови та 
антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 2 листопада 1938 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

калениЧенко сергій юхимович наро-
дився 1882 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Харківського р-ну Харківської обл. 
Столяр. заарештований 25 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та порушення паспортного 
режиму і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 7 липня 1989 р.

калениЧенко федір андрійович, див. 
ÊАЛИНИЧЕНÊО (Êàлåíèчåíêî) Фåä³ð Аíäð³йîâèч.

каленський антон миколайович на-
родився 1892 р. у с. Чотирбоки заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Данилівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 7 Листопада. 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 про-
курора СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 

Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 17 вересня 1960 р.

калибеРда іван павлович народив-
ся 1896 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх медамбулаторії. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 9 квітня 1938 р. як член к.-р. 
української повстанської націоналістичної 
організації, за вербувальну роботу, к.-р. агіта-
цію та за шкідництво (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 28 лютого 1958 р. 

калибеРда огій васильович народився 
1890 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1934 рр. член вКп(б). Робітник заводу № 183. 
заарештований 6 березня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 10 травня 1939 р. 
(статті 546 ч. 1 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
засуджений на 20 років позбавлення волі 
у в’язниці з пораженням прав на 5 років. вій-
ськовим трибуналом ХвО 20 лютого 1940 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

калибеРда феодосій зиновійович наро-
дився 1874 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ко-
мірник підсобного господарства військвідділу 
№ 1605. заарештований 29 вересня 1937 р. як 
член к.-р. терористичної організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. справу за статтями 542, 548, 5411 КК 
УРСР зі слухання знято і направлено на роз-
гляд спецколегії Харківського облсуду. Ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 3 грудня 1937 р. (статті 542, 547, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. вла-
дивосток, бухті Нагаєва в Хабаровському краї 
та м. Магадан. Справу закрито Харківським 
міськвідділом НКвС 16 січня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під варти 
1 квітня 1940 р. Реабілітований 24 січня 1958 р.

калибеРда яків омелянович народив-
ся 1891 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Голо-
ва колгоспу «Червоний плуг». заарештований 
31 жовтня 1937 р. як член к.-р. української на-
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ціоналістичної організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

калиниЧенко андрій миколайович 
народився 1890 р. у с. Катеринівка Козе-
лецького пов. Чернігівської губ. Українець, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Учитель школи № 133. 
заарештований 29 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної націоналістичної бо-
ротьбистської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 5 лютого 1957 р.

калиниЧенко іван гнатович народив-
ся 1903 р. у с. Сінне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. за-
відувач бази контори «заготхудоба». У 1930 р. 
під арештом богодухівського Рв ДпУ за к.-р. 
агітацію. заарештований 12 березня 1938 р. як 
член української націоналістичної повстан-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

калиниЧенко іван давидович народив-
ся 1887 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Касир 
заводу ім. Шевченка. заарештований 22 квітня 
1938 р. як член антирад. військової есерів-
ської організації. (статті 542, 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1988 р.

калиниЧенко іван кіндратович наро-
дився 1878 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Шлях індустріа-
лізації». заарештований 28 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію та терористичні тенденції 
(статті 548, 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 11 листопада 1988 р.

калиниЧенко микола петрович на-
родився 1907 р. у с. білий Колодязь вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 

селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. білий Колодязь вовчанського р-ну 
Харківської обл. Робітник 1-го цукрозаводу 
ім. петровського. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (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 Амуртабі. Реабілітова-
ний 12 червня 1989 р.

калиниЧенко (калениченко) федір 
андрійович народився 1893 р. на хут. Оленен-
ки богодухівського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Олененки богодухівсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1932 р. нарсудом богодухівського 
р-ну (ст. 582 КК УСРР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі. Термін покарання відбу-
вав у бамтабі, 20 червня 1936 р. з-під варти 
звільнений. заарештований 3 вересня 1937 р. 
за антирад. роботу (ст. 5410 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 
у бурейтабі. Реабілітований 22 березня 1989 р.

калиниЧенко харитон максимович 
народився 1877 р. у с. Козача Лопань Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Козача Лопань Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
У 1928 р. за антирад. агітацію засуджений 
на 2 роки позбавлення волі. заарештований 
28 грудня 1937 р. за антирад. агітацію та те-
рористичні тенденції (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 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 листопада 1988 р.

калиниЧенко юхим іванович наро-
дився 1888 р. у с. Козача Лопань Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Козача 
Лопань Дергачівського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб харківського заводу № 183. 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 24 вересня 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
13 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

калита трохим григорович народився 
1888 р. у с. плоске Ніжинського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
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Машиніст депо ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 13 січня 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 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.

калитко федір савелійович народився 
1918 р. у с. верхній Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вЛКСМ. прожи-
вав у с. Рубіжне Старосалтівського р-ну Хар-
ківської обл. бібліотекар і вчитель верхньо-
салтівської НСШ. заарештований 20 травня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 лютого 1939 р. за-
суджений на 2 роки 6 міс. позбавлення волі 
з обмеженням прав на 1 рік. Ухвалою верхов-
ного Суду СРСР від 23 квітня 1939 р. вирок 
облсуду скасовано, справу передано на нове 
судочинство, а запобіжний захід замінено 
звільненням з-під варти на підписку про не-
виїзд. Харківським облсудом 17 серпня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

калиШкін гнат андрійович, див. ÊО-
ЛИШÊ²Н (Êàлèшê³í) Гíàò Аíäð³йîâèч.

калімбеРг вікентій станіславович на-
родився 1889 р. на хут. Добрий волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Красноярка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Фрунзе. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації, за антирад. агітацію, шпигунство 
та контрабанду (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 8 серпня 1989 р.

калімбеРг матеóш францович, див. 
ÊАЛ²НБЕÐГ (Êàл³ìáåðг) Ìàòåóш Фðàíцîâèч.

калін кіндрат федорович народився 
1885 р. у с. Духанівка Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. веселе 
Липецького р-ну Харківської обл. продавець 
кооперації радгоспу «Липці». заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 27 ве-
ресня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину.

калінбеРг мар’ян станіславович наро-
дився 1896 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Надеждине 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У [1935] р. в адміністра-

тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 1 січня 1938 р. як член 
к.-р. 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 10 серпня 1989 р.

калінбеРг (калімберг) матеóш фран-
цович народився 1884 р. у с. Майдан-воля во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, 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 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 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

калінін михайло іванович народився 
1893 р. у м. Касимов Касимовського пов. 
Рязанської губ. Росіянин, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. ван-
тажник поштамту. заарештований 12 березня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківською міжрайоперслідгрупою 
31 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

калінін наóм стеïанович народився 
1865 р. у с. бунакове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. бунакове петрівсько-
го р-ну Харківської обл. Чоботар. У 1929 р. 
розкуркулений, від вислання переховувався. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 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 14 червня 1989 р.

калінський станіслав мартинович на-
родився 1882 р. у [м. Каліш] Каліської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. пісочин Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник майстерні гар-
моней. заарештований 19 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

каліШ станіслав андрійович народився 
1886 р. у м. білосток білостоцького пов. Грод-
ненської губ. поляк, з робітників, освіта по-



175Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чорно-
роб фабрики «Червона нитка». заарештований 
26 травня 1938 р. як член пОв (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 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

калле антоніна іванівна народилася 
1899 р. у м. Люблін Люблінської губ. полька, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 4 листопада 1937 р. як дружина во-
рога народу (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 11 квітня 1958 р.

калле (калля) Чеслав францович наро-
дився 1890 р. у м. Рудники Ченстоховського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник апаратно-радіаторного заводу. за-
арештований 12 жовтня 1937 р. за шпигунство 
на користь польщі (статті 546, 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 29 листопада 1957 р.

калло (кало) адам вільгельмович на-
родився 1878 р. у с. Галинівка житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Тополі 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Коваль, 
до 1937 р. член колгоспу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 грудня 
1937 р. за шпигунсько-розвідувальну роботу 
(статті 546, 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 8 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 20 вересня 1989 р.

калмик (колмиков, калмиков) яків іва-
нович народився 1893 р. у с. полкова Мики-
тівка богодухівського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. полкова Микитівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». Ухвалою особли-
вої наради при колегії ОДпУ від 15 грудня 
1929 р. (ст. 5810 КК РСФРР) висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. У 1932 р. нарсудом 
богодухівського р-ну за невиконання хлібо-
заготівлі засуджений на 10 років позбавлення 
волі у далеких таборах. звільнений з-під варти 
10 лютого 1937 р. заарештований 6 верес-

ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 8 листопада 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 6 липня 1995 р. 
і 29 червня 1989 р.

калмиков (колмиков) андрій сте-
ïанович народився 1882 р. у с. Горохуватка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. підвисоке борівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Комуніст». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 9 жовтня 1937 р. 
за розкладницьку роботу в колгоспі та 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. Справу закрито борів-
ським Рв НКвС 24 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

калмиков віктор миколайович наро-
дився 1910 р. у Москві. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник стадіону ХТз. заарешто-
ваний 14 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 1 серпня 1996 р.

калмиков петро вікторович народився 
1899 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта середня, поза-
парт. Служив у Харкові. Командир саперної 
роти 69-го стрілецького полку. заарештований 
21 вересня 1937 р. за участь у військово-фа-
шистській змові (статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
10 грудня 1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна та негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 10 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 серпня 1957 р.

калмиков трохим іванович народився 
1888 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 14 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську та диверсійну діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР), справу закри-
то прокуратурою ХвО 8 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

калмиков яким матвійович народився 
1895 р. у с. бакшти Ошмянського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
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трикотажної артілі. заарештований 30 верес-
ня 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 
10 травня 1989 р.

калмиков яків іванович, див. ÊАЛ-
ÌИÊ (Êîлìèêîâ, Êàлìèêîâ) Яê³â ²âàíîâèч.

калмикова галина матвіївна наро-
дилася 1899 р. у с. великий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Модистка харківського ательє мод. за-
арештована 28 липня 1938 р. як дружина зрад-
ника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР), 
справу закрито Ов НКвС ХвО 8 грудня 
1938 р. (статті 5, 197, 198 КпК УРСР).

калмикова євдокія яківна народила-
ся 1901 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянка, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця трикотажної фабрики «будинок 
матері та дитини». заарештована 3 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 24 квітня 1989 р.

калн андрій васильович народився 
1879 р. у с. прекульн Газенпотського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Cадівник дитячого санаторію ім. Г. петров-
ського. 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 1 вересня 1989 р.

калнін (калнінь) авгóст петрович на-
родився 1873 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, із селян, неписьмен., член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу; 
член правління латвійського клубу «Дарбс». 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну діяльність (статті 547, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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.

калнін (калнінь) арнольд якович на-
родився 1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, член 

вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. полі-
тичний керівник охорони заводу «поршень». 
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 8 грудня 1971 р.

калнін артóр фріцович, див. ÊАЛЬН²Н 
(Êàлí³í) Аðòóð Фð³цîâèч.

калнін (калнінь) карл петрович народив-
ся 1880 р. у вольмарському пов. Ліфляндської 
губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, у 1906—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за шпигунсько-диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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 18 жовтня 1960 р.

калнін (калнінь) людвіг якович на-
родився 1896 р. у м. бауск бауського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1930 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу «ФЕД». заарештований 4 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 6 квітня 1989 р.

калнін (калнінь) мартин авгóстович 
народився 1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. зааре-
штований 4 грудня 1937 р. за шпигунську та 
диверсійну діяльність (статті 546, 5410, 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 16 червня 1959 р.

калнін (калнінь) олександр андрійович 
народився 1899 р. у с. Софієнгоф Ризького 
пов. Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня спеціальна, член вКп(б) з 1926 р. 
проживав у Харкові. викладач 9-ї військо-
вої школи льотчиків, капітан. заарештований 
16 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної латвійської організації та за шпигунську 
діяльність (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 28 серпня 1959 р.
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калнозол ян янович народився 1903 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник книжкової фабри-
ки ім. петровського. заарештований 3 січня 
1938 р. як член к.-р. латвійської націоналіс-
тичної організації та за шкідницьку діяльність 
(статті 541 п. «а», 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 16 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кало адам вільгельмович, див. ÊАЛЛО 
(Êàлî) Аäàì Â³лüгåлüìîâèч.

каломінідіс панайот георгійович на-
родився 1905 р. у м. Цита, Туреччина. Грек, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Чистильник взуття арті-
лі «Схід». заарештований 15 грудня 1937 р. 
за шпигунську та націоналістичну діяльність 
(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. Роз-
стріляний 22 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 липня 1976 р.

калоУсек (калоóсік) франц йосифович 
народився 1890 р. у с. Гнатніце Королівства бо-
гемія Австро-Угорської імперії. Чех, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської обл. 
Робітник бази № 2 Головспирту. заарештова-
ний 4 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 

КК УРСР), справу направлено до УДб УНКвС 
по Харківській обл. для подальшого направлен-
ня за підсудністю. Рішення у справі відсутнє.

калтайс (кальтайс, колтайс) іван іва-
нович, див. ÊАЛЬТАЙС (Êàлòàйñ, Êîлòàйñ) 
²âàí ²âàíîâèч.

калУгін василь миколайович народився 
1901 р. у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Диспетчер ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. за-
арештований 12 січня 1938 р. як член право-
троцькістської шпигунської диверсійної 
організації (статті 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 3 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Дата та місце розстрілу невідомі. 
Реабілітований 6 травня 1958 р.

калУгін дмитро андрійович народився 
1890 р. у с. Лизогубівка Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 

Двірник житлової контори № 4068. У 1932 р. 
в адміністративному порядку висланий до 
північного краю. заарештований 7 серпня 
1937 р. за втечу із заслання та к.-р. агітацію 
(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 29 березня 1963 р.

калУгін михайло лóкич народився 
1885 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер Союзтранспро-
екту. заарештований 12 лютого 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.

калУгін федосій федотович народився 
1900 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 ім. Крупської. У 1931 р. під арештом 
органів ДпУ УСРР. У 1932 р. розкуркуле-
ний. заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 травня 1962 р.

калУгіна марія олексіївна народилася 
1898 р. у с. Ярмолинці Роменського пов. пол-
тавської губ. Українка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 4 люто-
го 1938 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 червня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Темтабі, Сегеж-
табі, Картабі. померла 30 квітня 1942 р. в міс-
ці ув’язнення. Реабілітована 19 березня 1957 р.

кальбе володимир максиміліанович на-
родився 1871 р. у с. Старий Салтів вовчансько-
го пов. Харківської губ. Німець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 22 червня 1938 р. 
за шпигунську к.-р. діяльність (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

кальве олександр петрович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Старший виконроб відділення Елек-
тропрому. У 1919 р. під арештом Харківської 
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губЧК за службу в армії Денікіна. заарешто-
ваний 5 квітня 1938 р. як член к.-р. військо-
вої білогвардійської 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. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

кальма Улян тарасович народився 
1919 р. у сел. Алчевське Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. Кочеток Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Студент Чугуєво-бабчанського 
лісного технікуму. заарештований 19 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 13 березня 
1939 р. за статтями 5411, 691 КК УРСР ви-
правданий за недоведеності складу злочину,  
за статтями 5410 ч. 1, 170 п. «г» КК УРСР за-
суджений на 1 рік 6 міс. позбавлення волі 
в зМУ з зарахуванням попереднього ув’язнен-
ня до терміну покарання і звільненням з-під  
варти. Реабілітований 19 березня 1992 р.

кальницький григорій леонтійович 
народився 1894 р. у с. Гонтів Яр валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Гонтів 
Яр валківського р-ну Харківської обл. завіду-
вач ферми колгоспу «Шлях Леніна». У 1920 р. 
під арештом за участь у антирад. повстанні. 
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.

кальницький данило іванович на-
родився 1881 р. у с. Городок Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пісочин 
Харківського р-ну Харківської обл. Сторож 
райради Сталінського р-ну м. Харкова. за-
арештований 23 квітня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» 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.

кальницький леонтій андрійович 
народився 1866 р. у стан. Стародерев’янка  
єйського відділу Кубанської обл. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Гонтів Яр валківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Шлях Леніна». за-
арештований 30 вересня 1937 р. як організатор  
куркульського повстання в 1920 р. та за к.-р. 

настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Том-
асинтабі. Реабілітований 7 серпня 1962 р.

кальницький михайло леонтійович 
народився 1899 р. у с. Гонтів Яр валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гонтів Яр 
валківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
валківського райбюро Союздруку. У 1920 р. 
під арештом за участь у антирад. повстанні. 
заарештований 23 березня 1938 р. як член ан-
тирад. 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.

кальницький петро леонтійович на-
родився 1895 р. у с. Гонтів Яр валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гонтів Яр валківського р-ну Харківської 
обл. Службовець валківської райспоживспіл-
ки. заарештований 1 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.

кальницький яків ісакович народив-
ся 1895 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. єврей, з торговців, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. письменник, 
член Спілки письменників. заарештований 
4 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної сіоністсько-шпигунської організації 
(статті 546, 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 жовтня 
1939 р. за належність до антирад. організації 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін 
покарання відбував у Онегтабі. повернувся 
до Харкова на початку великої вітчизня-
ної війни, де й помер 1949 р. Реабілітований 
16 січня і 5 квітня 1989 р.

кальнін (калнін) артóр фріцович на-
родився 1909 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 48. заарештований 4 лютого 1938 р. за 
шпигунську диверсійну діяльність (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 ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
6 квітня 1989 р.
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кальнін отто авгóстович народився 
1865 р. у маєтку Ауленберг венденського пов. 
Ліфляндської губ. Латвієць, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав і працював зоотехніком у радгоспі «Чер-
вона хвиля» великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. заарештований 9 лютого 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 545, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

кальтайс (калтайс, колтайс) іван іва-
нович народився 1903 р. у с. Реболіт Челя-
бінського пов. Оренбурзької губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у кол. Рижове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. жовтневої 
революції. заарештований 25 грудня 1937 р. 
як прибічник фашистської Німеччини, що 
проводив антидержавну та к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 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 в Ухт-
іжемтабі. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кальЧенко іван григорович народився 
1888 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер відділення Держбанку. зааре-
штований 19 березня 1938 р. як член к.-р. 
української повстанської націоналістичної 
організації, за к.-р. агітацію та шкідництво 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 лютого 1958 р.

кальЧенко кóзьма кóзьмич народив-
ся 1886 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Котелевка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний перекоп». заарештова-
ний 8 лютого 1938 р. за к.-р. погляди та ворожі 
настрої щодо рад. влади (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 28 лютого 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі в зМУ з пораженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 13 червня 1991 р.

кальЧенко микита савелійович (са-
вич) народився 1902 р. у с. педашка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт., у 1931—
1935 рр. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у с. педашка зачепилівського р-ну Харків-

ської обл. Член колгоспу ім. Дніпрельстану. 
заарештований 4 листопада 1937 р. за службу 
в петлюрівській армії та антирад. агітацію 
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. Термін покарання відбував у Амур-
табі. На 1956 р. проживав у с. Корнєєвка Ле-
нінського р-ну північно-Казахстанської обл. 
Реабілітований 31 грудня 1958 р.

кальЧУк василь федосійович народився 
1902 р. у с. великий Обзир Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у минулому член КпзУ. 
проживав у с. жовтневе близнюківського р-ну 
Харківської обл. Шофер радгоспу «заря вос-
тока» в Сабірабадському р-ні бакинської обл. 
Азербайджанської РСР. заарештований 9 лю-
того 1938 р. як перебіжчик з польщі, що про-
водив шпигунську роботу на території СРСР 
(статті 546, 5410, 549 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 17 жовтня 
1939 р. за належність до антирад. націоналіс-
тичного угруповання висланий до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітований 16 травня 1989 р.

кальЧУк петро савелійович народився 
1908 р. у с. великий Обзир Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. жовтневий 
близнюківського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. заарештований 
9 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. роботу (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 29 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1956 р.

калюжний василь юхимович наро-
дився 1898 р. на хут. павлове богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. павлове богодухівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ХТз. У 1931 р. 
під арештом органів ДпУ УСРР за перехо-
вування батька від вислання. заарештований 
9 вересня 1937 р. за службу у Денікіна, анти-
рад. агітацію та антирад. настрої (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 у бам-
табі. На 1958 р. проживав у м. Челябінськ. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

калюжний захарій іванович наро-
дився 1893 р. у с. багате Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював теслею у радгоспі ім. паризь-
кої комуни в Кегичівському р-ні Харківської 
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обл. заарештований 31 липня 1938 р. як член 
антирад. організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 31 січня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі з пораженням прав на 1 рік. Реабілітований 
26 травня 1995 р.

калюжний іван єгорович народився 
1900 р. у с. Станичне валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Якимівка близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Тесля райвикон-
кому. У 1933 р. за ст. 582 КК УСРР засуджений 
на 7 років позбавлення волі. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. роботу (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 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1956 р.

калюжний лóка дмитрович народився 
1888 р. у с. Устивиця Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер овочевої бази Держхарчоторгу. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. як член 
української націоналістичної фашистської ор-
ганізації (статті 542, 5411 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 Харко-
ві. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

калюжний михайло іванович народив-
ся 1895 р. на хут. Калюжний Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ка-
люжний Лебединського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Фрунзе. заарештований 
17 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (стат-
ті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 лютого 1938 р. 
у м. Суми. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

калюжний наóм михайлович наро-
дився 1886 р. у с. Хомутець Миргородського 
пов. полтавської губ. єврей, із службовців, 
освіта середня, член вКп(б) з 1918 р. про-
живав у Харкові. пенсіонер. заарештований 
18 вересня 1937 р. як член української фа-
шистської організації УвО та за к.-р. шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), 
помер 17 листопада 1937 р. у Харківській 
в’язниці. Справу закрито УДб ХОУ НКвС 
3 грудня 1937 р. через смерть підслідного. Ре-
абілітований 29 жовтня 1997 р.

калюжний сисой федотович народив-
ся 1886 р. у с. берестовенька Костянтиноград-

ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Селянин-одноосібник. У 1933 р. 
в адміністративному порядку висланий до Се-
редньої Азії. заарештований 3 жовтня 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі на 10 років вТТ. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Реа-
білітований 16 червня 1989 р.

калюжний юхим петрович народився 
1864 р. на хут. павлове богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. пав-
лове богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ХТз. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1931 р. 
висланий на Урал. У 1932 р. звільнений із 
заслання через похилий вік. заарештований 
4 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та втечу 
з місця вислання (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

каляРУс антон іванович народився 
1888 р. у с. бидлін Олькуського пов. Келець-
кої губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чоботар взут-
тєвої фабрики № 2. заарештований 23 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (статті 546, 549 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 травня 1988 р.

кам герш (григорій) давидович народився 
1902 р. у м. замостя замостянського пов. Лю-
блінської губ. єврей, з торговців, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Кравець 
швейної майстерні «Індпошив». заарештова-
ний 12 серпня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 20 березня 1963 р.

кам іда давидівна народилася 1907 р. 
у м. Невель вітебського пов. вітебської губ. 
єврейка, з ремісників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 1 листопада 1937 р. 
як дружина шпигуна (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. за відсутності складу злочину зі 
звільненням з-під варти.
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каменецький арон ізраїльович на-
родився 1889 р. у м. вільно віленської губ. 
єврей, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Експедитор маши-
нолічильної станції. заарештований 8 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито військовою прокура-
турою ХвО 9 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

каменецький герман оскарович на-
родився 1902 р. у м. вільно віленської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер-електрик Ді-
просталі. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 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 29 листопада 1957 р.

каменецький ізраїль йосифович на-
родився 1894 р. у с. Терпіння Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. єврей, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

каменєв іван євдокимович народився 
1899 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петрів-
ське петрівського р-ну Харківської обл. зав-
госп шахти. заарештований 9 квітня 1938 р. 
як член антирад. есерівської організації та 
за к.-р. діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 548 че-
рез ст. 17, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

каменєв іван петрович народився 
1903 р. у с. Рогань Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
фабрики наочного приладдя. заарештований 
28 грудня 1937 р. як баптист, керівник мо-
лодіжних гуртків, організованих з метою за-
лучення молоді до харківської общини, та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 вересня 1960 р.

каменєв іван юхимович народив-
ся 1895 р. у м. Мценськ Мценського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 

початкова, член вКп(б) з 1932 р. прожи-
вав у Харкові. Начальник пожежної охорони 
залізничної артілі інвалідів. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член антирад. військової 
повстанської організації та за шпигунство 
(статті 541 п. «а», 546, 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 3 грудня 1957 р.

каменєв петро юхимович народився 
1902 р. у с. Асіївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Червона Гусарів-
ка балаклійського р-ну Харківської обл. Май-
стер молокозаводу. У 1930 р. розкуркулений. 
У 1932 р. за невиконання плану хлібозаготівлі 
засуджений на 1 рік 6 міс. позбавлення волі. 
заарештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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 7 серпня 1962 р.

каменська-дРобиШева ольга сер-
гіївна народилася 1914 р. у м. Ізмаїл Ізмаїль-
ського пов. бессарабської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт., член 
вЛКСМ у минулому. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 7 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 грудня 1937 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
17 листопада 1939 р. термін, що залишився, 
замінено на заслання до одного з районів Ка-
захстану. На засланні перебувала в м. Кзил-
Орда Казахської РСР. На 1991 р. проживала 
в Одесі. Реабілітована 18 грудня 1956 р.

каменюка тимофій Романо-
вич народився 1889(8) р. на хут. Синьківка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. петропавлівка Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ст. Куп’янськ Донець-
кої залізниці. У 1921—1922 рр. під слідством 
політбюро Куп’янського пов. за антирад. агі-
тацію та несплату продподатку. з 28 травня до 
21 червня 1929 р. під слідством Куп’янського 
Рв ДпУ за замах на вбивство активіста та 
агітацію проти хлібозаготівлі. У 1929 р. 
Куп’янським окрсудом за знищення колгосп-
ного реманенту висланий до північного краю 
на 5 років. Термін покарання відбував на бу-
дівництві біломорсько-балтійського каналу. 
заарештований 10 вересня 1937 р. за вороже 
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ставлення до заходів партії та рад. влади, по-
грози активістам за розкуркулення та анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бурейтабі на ст. Ізвєсткова Далекосхід-
ної залізниці. Реабілітований 9 червня 1989 р.

камиШан макар павлович народився 
1905 р. у с. бабаї Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. бабаї Харківського 
р-ну Харківської обл. бригадир машинно-
облікової станції з обробки даних перепису 
населення. заарештований 15 грудня 1937 р. 
як член к.-р. 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.

камиШан стеïан миколайович народив-
ся 1887 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Дудників балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Сторож колгос-
пу «Червоний степ». заарештований 19 грудня 
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 14 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 квітня 1989 р.

камиШанський сергій михайлович 
народився 1905 р. у с. Синичине Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Синичине Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Машиніст ст. Красний Лиман північно-
Донецької залізниці. заарештований 23 лис-
топада 1937 р. як член антирад. диверсійної 
шкідницької 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. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 10 вересня 1959 р.

камиШинський іван іванович на-
родився 1902 р. у с. весела Лопань бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. заступник начальника паровозного депо 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
18 січня 1938 р. як член к.-р. троцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 вересня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 

від 25 травня 1949 р. висланий на поселення. 
звільнений із заслання 2 жовтня 1954 р. Ре-
абілітований 21 травня 1955 р.

камиШний олексій іванович, див. 
ÊОÌИШНИЙ (Êàìèшíèй) Олåêñ³й ²âàíîâèч.

камиШний семен іванович народився 
1909 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. Коваль 
пункту «заготзерно». У 1930 р. розкуркуле-
ний, підлягав висланню, але від вислання 
втік. заарештований 8 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 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 4 березня 1989 р.

камиШников олександр іванович на-
родився 1897 р. у стан. Ільська Катеринодар-
ського пов. Кубанської обл. Росіянин, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер-геодезист Трес-
ту зелених насаджень. заарештований 29 жов-
тня 1937 р. як білий офіцер-реемігрант у ми-
нулому та 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 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

камінський аврам якович народився 
1890 р. у с. велика виска єлисаветградського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з купців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач інституту підвищення кваліфікації 
інженерів. заарештований 17 березня 1938 р. 
за шпигунську діяльність на користь німецької 
розвідки (ст. 546 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 вересня 1939 р. виправданий.

камінський антон матвійович на-
родився 1912 р. у с. Кодра Радомишльського 
пов. Київської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер 
склозаводу. заарештований 7 квітня 1938 р. як 
член націоналістичної бойової повстанської 
шпигунської диверсійної 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.

камінський генріх вольфович наро-
дився 1891 р. у м. Мошни Черкаського пов. 
Київської губ. єврей, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 14 квітня 
1938 р. за шпигунсько-диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і ухвалою особли-
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вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
24 вересня 1938 р. (статті 546, 547 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 липня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

камінський йосиф іванович наро-
дився 1913 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 183. заарештований 15 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 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.

камінський йосиф францович наро-
дився 1908 р. у с. Деревищина заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
невідома, позапарт. проживав у с. Старе Ма-
жарове зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
29 серпня 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 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

камінський карл казимирович наро-
дився 1900 р. у м. Мінськ Мінської губ. Лито-
вець, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештова-
ний 4 лютого 1938 р. за шпигунство (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 4 лютого 1958 р.

камінський микола олександрович 
народився 1904 р. у с. Лип’яни [Київської губ.]. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської 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.

камінський олександр олександрович 
народився 1917 р. у с. Кодра Київського пов. 
Київської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 23 квітня 1938 р. 
як член антирад. шпигунської організації 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 

трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 серпня 1958 р.

камінський франц францович наро-
дився 1905 р. у с. Хмелівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта непов-
на середня, позапарт. проживав у с. Старе 
Мажарове зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за вороже ставлення до заходів рад. 
влади та партії, 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 8 серпня 1989 р.

камінський яків андрійович наро-
дився 1886 р. у с. потоки вінницького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. берестове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений волі на 3 роки. Термін покаран-
ня відбував у Херсонській колонії. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 9 лип-
ня 1938 р. як член польської к.-р. націоналіс-
тичної організації, за к-р. діяльність та шкід-
ництво (статті 542, 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 
5410 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 17 травня 1960 р.

камінський яків ксенофонтович наро-
дився 1896 р. у м. Умань Уманського пов. Київ-
ської губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Літератур-
ний редактор науково-технічного видавництва 
України. заарештований 21 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. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

канава федір анифатович народився 
1901 р. у с. Семенівка Костянтиноградського 
пов. полтавської. губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1931 р. про-
живав у с. зачепилівка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. завідувач зачепилівського 
райвнуторгу. заарештований 3 серпня 1938 р. 
як член антирад. правотроцькістської орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вТ ХвО 
8 вересня 1939 р. виправданий.
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канаРська аріадна михайлівна наро-
дилася 1891 р. у с. Сербка Одеського пов. 
Херсонської губ. Українка, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 4 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 небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 31 березня 1989 р.

кангелаРі віктор олександрович наро-
дився 1885 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Хімік-лаборант 5-ї взуттєвої фабрики. за-
арештований 20 квітня 1938 р. як член РОвС 
та за розвідувальну диверсійну діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 липня 1957 р.

кандзюба дмитро ксенофонтович на-
родився 1888 р. у с. Кирило-Ганнівка зінь-
ківського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник депо «жовтень». заареш-
тований 3 грудня 1937 р. як куркуль і баптист, 
що займався к.-р. пропагандою серед робітни-
ків залізничного транспорту (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 27 червня 1958 р.

кандиба андрій якович народився 
1907 р. у с. п’ятницьке вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кіндра-
тівка [Костянтинівського р-ну Донецької 
обл.]. Шофер на будівництві Шахтобуду. за-
арештований 12 грудня 1937 р. на ст. Лозова 
півд. залізниці за антирад. розмови у поїзді 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 9 травня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі з пораженням прав на 3 ро-
ки. Реабілітований 3 серпня 1990 р.

кандиба лев лóк’янович народився 
1881 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. заступник 
директора з наукової частини Харківського 
бактеріологічного інституту ім. Мечникова, 
професор. Ухвалою особливої наради при ко-
легії ДпУ УСРР від 23 липня 1931 р. (ст. 5412 
КК УСРР) за антирад. діяльність позбавлений 
волі в концтаборі на 3 роки умовно. зааре-
штований 25 серпня 1937 р. як член антирад. 
шкідницької організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 

СРСР 20 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 липня 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 6 травня 1958 р.

кандиба олександр іванович народився 
1886 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
юрисконсульт фабрики «Червоний конди-
тер». заарештований 4 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 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 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 29 травня 1959 р.

каневський абрам назарович наро-
дився 1897 р. у с. Катеринопіль Уманського 
пов. Київської губ. єврей, з міщан, освіта 
початкова, позапарт., у 1920—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу. зааре-
штований 12 січня 1938 р. за шпигунство та 
диверсійну шкідницьку діяльність (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) і [комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР] за наказом НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл, дата вироку невідома. Розстрі-
ляний 22 вересня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

каневський абрам якович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. єврей, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт., у 1926—1930 
і 1930—1935 рр. член вКп(б). завідувач мага-
зину плодовочторгу. заарештований 2 червня 
1938 р. як член бойової повстанської організа-
ції (ст. 541 «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 1 грудня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти як заарештованого помилково замість 
Каневського Олександра.

каневський несонель-абрам іцкович 
народився 1870 р. у м. Лубни Лубенського 
пов. полтавської губ. єврей, з торговців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
жерстяник-кустар. заарештований 24 травня 
1938 р. як член антирад. терористичної сіо-
ністської організації (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каницька (гіндес) марія давидівна на-
родилася 1904 р. у м. Кременчук Кременчуць-
кого пов. полтавської губ. єврейка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. бібліотекарка Харківського 
педінституту. заарештована 11 січня 1938 р. 
як дружина ворога народу і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 26 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
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позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. Реабілітована 4 січня 1957 р.

канівець іван іванович народився 
1897 р. у міст. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 20-річчя вЧК-ОДпУ-НКвС. за-
арештований 1 травня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито зо-
лочівським Рв НКвС 5 травня 1939 р. (ст. 197 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

канівець іларіон васильович народився 
1890 р. у с. Станичне валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Тесля 
Нововодолазької райконтори «заготхудоба». 
У 1928 р. позбавлений виборчих прав. У 1929 р. 
розкуркулений. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 11 квітня 1931 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 9 вересня 1937 р. як 
розкуркулений та 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 Локчимтабі. Ре-
абілітований 8 вересня і 12 червня 1989 р.

каніщев данило федорович народився 
1906 р. у с. єфремівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з торговців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. єфремівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Ремонт-
ний робітник 3-ї дистанції служби колії півд. 
залізниці. заарештований 4 жовтня 1937 р. як 
син розкуркуленого крупного торговця та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі та Норильтабі. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 29 лютого 1940 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), але цю постанову 
виконано не було. Ухвалою особливої наради 
НКвС СРСР від 27 січня 1945 р. термін пока-
рання знижено до фактично відбутого з пере-
кваліфікацією складу злочину за ст. 169 ч. 2 
КК РРФСР. звільнений з-під варти 18 квіт-
ня 1945 р. На 1967 р. проживав у с. Серед-
ня Шуш Шушенського р-ну Красноярського 
краю. Реабілітований 30 грудня 1966 р.

канканянц тигран арóтюнович наро-
дився 1886 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з кустарів, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі ім. 1 Травня. за-
арештований 5 березня 1938 р. як член к.-р. 
дашнацької націоналістичної шпигунської ор-

ганізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 29 серп-
ня 1939 р. як соціально небезпечний елемент 
висланий разом із родиною до Казахстану на 
5 років. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 березня 1941 р. справу закрито, дру-
жину Канканянц Марину Мануківну із заслан-
ня звільнено. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кантоР арон тевельович народився 
1894 р. у колонії Романівка Херсонського пов. 
Херсонської губ. єврей, із священнослужите-
лів, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. заступник головного бухгал-
тера Харкомтрансу. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член антирад. підпільної сіоніст-
ської організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

кантоРовиЧ циïа веніамінівна наро-
дилася 1896 р. у м. Тростянець Охтирського 
пов. Харківської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 18 листо-
пада 1937 р. як дружина зрадника батьківщи-
ни (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 20 грудня 1957 р.

канУнников єгор іванович народився 
1903 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Робітник лісництва. заарештований 22 квітня 
1938 р. як член к.-р. есерівської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
петрівським Рв НКвС 14 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

канУнников омелян трохимович наро-
дився 1892 р. у с. Шмарівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шмарівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу № 183. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
1 листопада 1938 р. позбавлений права про-
живання в 15 населених пунктах на 5 років. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 31 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

канУнников петро іванович народив-
ся 1907 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., член вКп(б) у минулому. 
проживав у с. протопопівка петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Серп і молот». 
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У 1930 р. майно частково конфісковане за сабо-
таж хлібозаготівлі. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
розкладання трудової дисципліни у колгоспі, 
недбале ставлення до праці, саботаж, поширен-
ня провокаційних чуток серед колгоспної маси 
(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 1959 р. проживав 
на хут. Сладке Яшалтинського р-ну Калмиць-
кої АРСР. Реабілітований 25 березня 1960 р.

канУнников семен іванович народив-
ся 1899 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 22 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 березня 1989 р.

канцедайло сергій микитович, див. 
ÊОНЦЕДАЙЛО (Êàíцåäàйлî) Сåðг³й Ìèêèòîâèч.

капаніді (каïоніді) костянтин васи-
льович народився 1895 р. у м. Трапезунд, Ту-
реччина. Грек, з кустарів, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. продавець 
артілі «Червоний харчовик». заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
і 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. Розстріляний 15 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

капатієнко хома іванович, див. ÊО-
ÏАТ²ЄНÊО (Êàïàò³ºíêî) Õîìà ²âàíîâèч.

капинУс дмитро андрійович народився 
1878 р. на хут. Радькове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав і працював теслею 
у радгоспі ім. профінтерну у вовчанському 
р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 5 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 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 18 травня 1989 р.

капинУс павло стеïанович народився 
1913 р. у с. верхній Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
У 1931 р. висланий з родиною на північ, 
у 1932 р. втік із заслання. Робітник швейної 

фабрики № 3 «більшовичка України». зааре-
штований 10 жовтня 1937 р. як син куркуля 
(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 містах Сиз-
рань, Кінешма Івановської обл., у 1940 р. — 
у м. Котлас на будівництві залізниці.] Реабілі-
тований 12 травня 1961 р.

капітан броніслав іванович народився 
1891 р. у с. погулянка Радинського пов. Сед-
лецькой губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник серед-
ньої школи. заарештований 29 вересня 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 22 травня 1959 р.

капітановський нісон соломонович 
народився 1889 р. у м. Ольвіополь Херсон-
ської губ. єврей, з торговців, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1922 рр. член РСДРп(м). 
проживав у Харкові. Консультант дирек-
ції Харпромторгу. У 1922 р. під арештом 
у м. Миколаїв як меншовик. заарештований 
11 березня 1938 р. (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. Роз-
стріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 30 листопада 1956 р.

капко федот іванович народився 1882 р. 
у с. Озеряни Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Фарма-
цевт аптечного складу дорожньо-санітарного 
відділу півд. залізниці. заарештований 22 жов-
тня 1937 р. за к.-р. троцькістську пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

каплан ізраїль соломонович народився 
1902 р. у с. баранівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Директор 
універмагу № 1, секретар парткомітету Обл-
внуторгу. заарештований 24 листопада 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
правих (статті 5411, 548 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 20 січня 
1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) ви-
несено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 20 січня 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 26 листопада 1957 р.
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каплан клавдія йосифівна народилася 
1902 р. у міст. златопіль Чигиринського пов. 
Київської губ. єврейка, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Ка-
сир облметалпостачу. заарештована 10 травня 
1938 р. як дружина члена антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 червня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Темтабі. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 30 вересня 1944 р. термін покарання зни-
жено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітована 4 червня 1957 р.

каплан ніна мойсеївна народилася 
1899 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Науковий співробітник сільськогосподарської 
дослідної станції. заарештована 5 березня 
1938 р. як член антирад. шпигунської органі-
зації (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 
1939 р. позбавлена волі у вТТ на 3 роки. На 
1956 р. проживала в м. Арциз Одеської обл., 
працювала на Ізмаїльському дослідному полі. 
Реабілітована 27 липня 1956 р.

каплан Ревека йосифівна народилася 
1901 р. у м. златопіль Чигиринського пов. Ки-
ївської губ. єврейка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Ма-
нікюрниця перукарні Червоного Хреста. за-
арештована 3 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
ХОУ НКвС 31 жовтня 1937 р. за недоведенос-
ті звинувачення зі звільненням з-під варти.

капланянц гóкас ованесович наро-
дився 1888 р. у м. Салмас, персія. вірменин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач овочевого відділу 
заводу «Харчоторг». заарештований 6 лютого 
1938 р. за розвідувальну та к.-р. націоналіс-
тичну 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 разом з роди-
ною до Казахстану на 5 років. У 1943 р. після 
відбуття покарання працював на Макінсько-
му заводі автотракторних запчастин. помер 
10 січня 1944 р. на ст. Макінка Акмолінської 
обл. Реабілітований 6 жовтня 1959 р.

каплієнко павло омелянович наро-
дився 1870 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пресвітер баптистської церкви в Харківсько-
му р-ні. заарештований 15 червня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської організації (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Основа півд. залізниці 27 червня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

каплій яків панкратович народився 
1880(1) р. у с. братениця богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. жихор 
Харківського р-ну Харківської обл. провідник 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. У 1929 р. за 
невиконання хлібозаготівлі оштрафований, по-
збавлений виборчих прав. Ухвалою особливої 
наради при колегії ОДпУ від 15 грудня 1929 р. 
(ст. 5810 КК РСФРР) висланий до північного 
краю на 3 роки. На засланні перебував у м. Ар-
хангельськ. У 1932 р. повернувся із заслання. за-
арештований 15 липня 1938 р. як член підпіль-
ної білогвардійської організації, яка ставила за 
мету повалення рад. влади шляхом збройного 
повстання (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 6 липня 1995 р. і 22 березня 1989 р.

каплУн павло стеïанович народився 
1879 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Манчен-
ки Харківського р-ну Харківської обл. Комір-
ник харківської фабрики музичних інструмен-
тів. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
19 липня 1938 р. як агент польської розвідки 
та член к.-р. повстанської групи (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР), справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. 14 квітня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каплУн семен олександрович народив-
ся 1892 р. у с. Мартове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у с. печеніги печенізького р-ну Харківської 
обл. Начальник печенізького райвідділення 
зв’язку. заарештований 14 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 конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1958 р.

каплУнівський григорій єрофійович 
народився 1894 р. у с. Олександрівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1920 р. кандидат у члени РКп(б). прожи-
вав у с. Олександрівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер-планувальник 
Свердловського спиртзаводу. заарештований 
5 березня 1938 р. за службу в арміях Денікіна 
та петлюри (статті 5410 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
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16 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
18 липня 1958 р.

каплУнівський павло олексійович 
народився 1912 р. у с. Грушуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював чабаном на фермі ім. Горького радгос-
пу «Степок» у петрівському р-ні Харківської 
обл. заарештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. 
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) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 20 березня 1989 р.

каплУновський василь гаврилович 
народився 1891 р. у с. Кобзівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Санітар фельдшерської шко-
ли. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
8 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 11 березня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд і Харків-
ським облсудом 11 травня 1939 р. виправданий.

каплУновський федір васильович на-
родився 1901 р. у с. зачепилівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. зачепилівка зачепилівсько-
го р-ну Харківської обл. завгосп райлікарні. 
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.

каповиЧ ісак ісайович народився 
1898 р. у м. Леова бендерського пов. бес-
сарабської губ. єврей, з торговців, освіта 
вища, позапарт., у 1917—1921 рр. член бун-
ду, у 1921—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Консультант обласного управління 
народного господарства (УНГО) до липня 
1937 р. заарештований 28 вересня 1937 р. за 
належність до к.-р. троцькістської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
за підозрою у шпигунстві позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
в Устьвимтабі. звільнений 30 липня 1946 р. На 
1956 р. проживав у радгоспі «Сед’ю», м. Ухта 
Комі АРСР. Реабілітований 23 жовтня 1956 р.

капоніді костянтин васильович, див. 
ÊАÏАН²Д² (Êàïîí³ä³) Êîñòÿíòèí Âàñèлüîâèч.

капп марія кóртівна народилася 1897 р. 
у м. Ромодан Лубенського пов. полтавської 

губ. Німкеня, з дворян, освіта вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Учителька школи 
№ 80. заарештована 20 січня 1938 р. за шпи-
гунство (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 28 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

капРан іван стеïанович народився 
1896 р. у с. Стара Гусарівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1928—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Стара Гусарівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
заводу ім. Куйбишева в м. Краматорськ Доне-
цької обл. заарештований 10 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито барвінківським Рв НКвС 
2 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

капУлеР анатолій ісайович народився 
1900 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей, 
з торговців, освіта неповна середня, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. На-
чальник обласної газетної експедиції. зааре-
штований 28 липня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. 
за шпигунські зв’язки попереднє ув’язнення 
зараховано в термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 8 травня 1989 р.

капУста іван іванович народився 
1879 р. у с. березівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бе-
резівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Тесля 2-ї дільниці військбуду. заарешто-
ваний 10 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 грудня 
1937 р. позбавлений волі на 10 років вТТ 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). Справу закрито Крас-
ноградським Рв НКвС 11 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 13 березня 1939 р. 
з-під варти звільнений.

капУстін аркадій порфирович народив-
ся 1903 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ре-
ферент Цукротресту. заарештований 21 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 22 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

капУстін олександр стеïанович наро-
дився 1877 р. у с. Новодмитрівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Слюсар 
будівництва НКвС. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1931—1933 рр. перебував на засланні в м. Кот-
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лас. 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 1 лютого 1994 р.

капУстіна Розалія ізраїлівна народи-
лася 1905 р. у м. Рівне єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта середня, член вКп(б) з 1928 р. про-
живала в Харкові. безробітна. заарештована 
15 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

капУстник костянтин васильович на-
родився 1901 р. у с. Гуринівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Учитель СШ № 1 півд. залізниці. за-
арештований 23 травня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 16 березня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

капУстник микола васильович наро-
дився 1889 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. пере-
січна Харківського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 17 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 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 12 березня 1959 р.

капУстянський михайло стеïанович 
народився 1881 р. у с. Любівка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, з міщан, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у с. Миколо-Комишу-
вата Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник сільспоживтовариства. заарештова-
ний 16 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

капцевиЧ олександр венедиктович на-
родився 1900 р. у м. паневежис паневежись-
кого пов. Ковенської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник канатного заводу. зааре-
штований 8 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 
8 квітня 1960 р.

каРабан федір якович народився 
1896 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник 5-го мета-
лево-штампувального заводу. заарештований 
12 лютого 1938 р. за перебування за кордоном 
у 1915—1917 рр., службу в армії Денікіна та 
ворожі настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 17 травня 1938 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував у волготабі в м. Рибінськ 
Ярославської обл. Ухвалою залізничної коле-
гії верховного Суду СРСР від 7 грудня 1938 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу направле-
но на новий розгляд зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. півд. залізниці 4 березня 
1939 р. за недостатності зібраних матеріалів.

каРабаШ йосиï калинович народився 
1898 р. у с. Солониця полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Черговий по станції. 
У 1930 р. під арештом ДТв ДпУ м. Харків 
за к.-р. діяльність. заарештований 4 січня 
1938 р. як член к.-р. правотроцькістської ди-
версійної організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 26 березня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 березня 1958 р.

каРакУлін георгій віссаріонович наро-
дився 1887 р. у стан. Кахановська [Коханов-
ська] Кизлярського окр. Терської обл. Росі-
янин, із священнослужителів, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інспектор-
ревізор Облпромтрансспілки. заарештований 
14 жовтня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
групи та за к.-р. діяльність (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. Реабілітова-
ний 27 вересня 1957 р.

каРакУліна олександра гаврилівна на-
родилася 1888 р. у м. Кисловодськ п’ятигор-
ського пов. Терської губ. Росіянка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
16 листопада 1937 р. як дружина фашиста, 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці у березні 1938 р. 
зі звільненням з-під варти.

каРамУШка олександр павлович наро-
дився 1897 р. у с. Федорівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Федорів-
ка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
22 грудня 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 25 березня 1960 р.

каРамУШко яків самсонович народив-
ся 1901 р. у с. петропавлівка полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. панютине Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник ФзУ пвРз. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за к.-р. про-
паганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
4 жовтня 1957 р.

каРанда григорій пилиïович народився 
1890 р. у с. пакуль Чернігівського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. юрис-
консульт народного суду петрівського р-ну. 
заарештований 5 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 5410 
ч. 1, 548 через ст. 17, 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р., місце розстрі-
лу невідоме. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

каРандін володимир юхимович наро-
дився 1901 р. у варшаві. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав на ст. Гу-
сарівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Механік кар’єроуправління тресту «Союзформ-
лиття». заарештований 15 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію і недбале ставлення до служ-
бових обов’язків (статті 5410 ч. 1, 99 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 25 вересня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 16 листопада 1989 р.

каРандюк петро григорович наро-
дився 1905 р. у с. Селець Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник володимирівського будинку відпочинку. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений до Старокаранського р-ну Донецької 
обл. У 1936 р. під арештом за самовільний 
виїзд з місця проживання та за розкладниць-
ку роботу засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. заарештований 30 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 роз-
стріл. Розстріляний 20 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 24 лютого 1961 р.

каРапетов костянтин мóшегович, див. 
ÊАÐАÏЕТЯН (Êàðàïåòîâ) Êîñòÿíòèí Ìóшå-
гîâèч.

каРапетов ншан караïетович наро-
дився 1883 р. у с. Хояджу, персія. вірменин, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 6 серпня 1937 р. як член даш-
нацької організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 11 жовтня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент ви-
сланий з родиною до північного Казахстану 
на 5 років. Реабілітований 19 травня 1989 р. 

каРапетян вагаршак оганесович на-
родився 1911 р. і проживав у Харкові. вірме-
нин, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
Чоботар артілі ім. 1 Травня. 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. 27 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каРапетян григорій олександрович на-
родився 1898 р. у м. Хаткаванк, Туреччина. 
вірменин, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник керівника 
1-ї архітектурної майстерні Харківміськпро-
екту. заарештований 4 березня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації «Дашнак-
цутюн» (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 червня 1991 р.

каРапетян (караïетов) костянтин 
мóшегович народився 1911 р. у м. ван, Ту-
реччина. вірмен, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття на Комунальному ринку. заарештова-
ний 28 грудня 1937 р. за спекуляцію товарами 
ширвжитку і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 червня 1957 р.

каРаптан гнат васильович народив-
ся 1905 р. у с. Кирилівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. пожежний комбікормового 
заводу. заарештований 3 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
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закрито Красноградським Рв НКвС 29 лис-
топада 1937 р. за відсутності складу злочину.

каРапУтін тимофій харламович наро-
дився 1889 р. у с. бочкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Їздовий Ін-
дубуду. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 20 жовтня 1937 р. за антирад. 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. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

каРасафаРян торнік ілліч народився 
1907 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття і дрібний тор-
говець Комунального ринку. заарештований 
2 квітня 1938 р. за участь в антирад. терорис-
тичній дашнацькій організації (статті 548, 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1956 р.

каРасафаРянц керакем мкртичович на-
родився 1868 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кустар, чистильник взуття. заареш-
тований 31 березня 1938 р. як член антирад. 
дашнацької терористичної організації (стат-
ті 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 розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

каРасевиЧ франц (фрол) климович на-
родився 1890 р. на хут. Олександрівка звениго-
родського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1920 рр. 
член РСДРп(б), у 1931—1934 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник ХТз. заарештований 21 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

каРасиЧенко андрій наóмович наро-
дився 1903 р. у с. Новий Чизвик Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. ветеринарний лікар 
піщанської дільниці Ізюмського райземвідді-
лу. заарештований 26 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. шкідницької організації (статті 547, 5411 
КК УРСР), 23 травня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закрито 

Ізюмським Рв НКвС 8 липня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). На 1964 р. проживав у с. пе-
ченіги Чугуївського р-ну Харківської обл.

каРась адам людвігович народився 
1906 р. у с. пащиці Лідського пов. вілен-
ської губ. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Началь-
ник швейного цеху Утківського дитбудинку 
в с. Мерефа. заарештований 3 лютого 1938 р. 
за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

каРась йосиф соломонович народився 
1906 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., член вКп(б) з 1931 р. 
проживав у с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. Уповноважений Комітету 
заготівель при РНК УРСР. заарештований 
14 серпня 1937 р. як член антирад. терористич-
ної організації правих та за шкідництво (стат-
ті 547, 548, 5411 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 12 жовтня 1957 р.

каРась тихін стеïанович народився 
1897 р. у с. просяне валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 109. заарештований 11 серпня 1937 р. як 
член української націоналістичної терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Антибеському відділенні вТТ у Новосибір-
ській обл. На 1958 р. проживав у с. Старові-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Реабілітований 8 травня 1959 р.

каРась феодосій якович народився 
1894 р. у м. Градизьк Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт., у 1914—1920 рр. член 
УпСР. проживав у сел. Комарівка Харківсько-
го р-ну Харківської обл. бухгалтер приміського 
господарства ХДУ. У 1922, 1923, 1928 і 1931 рр. 
під арештом органів ЧК-ДпУ. заарештований 
5 лютого 1938 р. за антирад. діяльність (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 24 вересня 1959 р.

каРасьов андрій антонович народився 
1895 р. у с. Середній бурлук вовчанського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Середній бур-
лук великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Шлях до соціалізму». позбав-
лений виборчих прав. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 7 березня 1938 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 червня 1962 р.

каРасьов петро антонович народився 
1906 р. на хут. Романівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. виш нівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник вишнівської дільниці птахорадгоспу 
ім. паризької комуни. У 1930 р. розкуркуле-
ний, від вислання переховувався. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. за розвідувальну ді-
яльність 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 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

каРасьова марія зиновіївна, див. ЧÓÐ-
Ê²НА (Êàðàñüîâà) Ìàð³ÿ Зèíîâ³¿âíà.

каРафін Шейрік мошкович народився 
1905 р. у с. Гриців заславського пов. волин-
ської губ. єврей, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Майстер цеху 
артілі «Хімфарба». заарештований 23 травня 
1938 р. як член антирад. шпигунської орга-
нізації (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

каРацюба яків васильович народився 
1905 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Столяр 
колгоспу ХТз. заарештований 30 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію проти виборів до вер-
ховної Ради (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 22 жовтня 1938 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у далеких місцях 
Союзу з пораженням прав на 3 роки. Реабілі-
тований 11 травня 1990 р.

каРаШевський станіслав олексан-
дрович народився 1859 р. у с. василишка 
Ковенського пов. Ковенської губ. Литовець, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Складач поїздів ст. Левада півд. 
залізниці. заарештований 15 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 7 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

каРбаненко марія миколаївна на-
родилася 1897 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українка, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. продавець 
Харпромторгу. заарештована 17 листопада 
1937 р. як дружина члена к.-р. організації 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. вислана до Казахстану 
на 5 років. На 1964 р. проживала в Харкові. 
Реабілітована 3 липня 1964 р.

каРбУт павло іванович, див. ÊОÐБÓТ 
(Êàðáóò) Ïàâлî ²âàíîâèч.

каРвацька (коРватська) парасковія 
василівна народилася 1901 р. у с. Нікольське 
воронезької губ. Росіянка, із селян, 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. На 1960 р. проживала в м. Актю-
бінськ. Реабілітована 29 березня 1960 р.

каРватський іван гнатович, див. 
ÊОÐÂАТСЬÊИЙ (Êàðâàцüêèй) ²âàí Гíàòîâèч.

каРдаШ панкрат (панкратій) Родіонович 
народився 1889 р. у с. Глушківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Глуш-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. під арештом за участь 
у повстанні, з-під варти втік. У 1931 р. за ст. 58 
КК [УСРР] засуджений на 3 роки позбав-
лення волі. 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 Хар-
ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

каРдаШов максим олександрович на-
родився 1909 р. у м. Рені Ізмаїльського пов. 
бессарабської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм  
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 12 січня 1938 р. як член 
румунської шпигунської організації та за під-
ривну роботу (статті 549, 5411 КК УРСР) і лін-
судом північно-Донецької залізниці 3 липня 
1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 
6 років позбавлення волі з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 31 липня 1959 р. 

каРелін володимир олександрович на-
родився 1891 р. у м. Смоленськ Смоленської 
губ. білорус, з міщан, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт., у 1907—1921 рр. член партії 
лівих соціалістів-революціонерів. проживав 
у Харкові. юрисконсульт Гідробуду. У 1919 
і 1920 рр. заарештовувався органами вЧК за 
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к.-р. діяльність; з 12 лютого до 20 квітня 
1931 р. перебував під слідством Спв ДпУ 
УСРР за антирад. агітацію і к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УСРР). заарештований 26 вересня 
1937 р. як колишній член ЦК партії соціаліс-
тів-революціонерів і за активну боротьбу про-
ти рад. влади (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
22 вересня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл з кон-
фіскацією майна. Розстріляний 22 вересня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 3 червня 1993 р.

каРелін микола іванович народив-
ся 1889 р. у с. погорєлка Рибінського пов. 
Ярославської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
завідувач буфету ст. Конград півд. залізниці. 
заарештований 4 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. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1956 р.

каРелов петро павлович народився 
1897 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Маслівка Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Різнороб за наймом. 
У 1930 р. майно конфісковане. У 1934 р. за неви-
конання сільгоспподатку засуджений на 2 роки 
позбавлення волі. заарештований 19 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

каРелов (корелов) тихін микитович 
народився 1885 р. у с. верхній бишкин змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Маслівка Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за антирад. 
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 19 листопада 1989 р.

каРіУс карл готфрідович народився 
1892 р. у м. Домміч, Німеччина. Німець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1933 рр. член компартії Німеччини. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 19 червня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність на користь Німеччини (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 грудня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР), 15 січня 1940 р. з-під варти 

звільнений. заарештований 5 вересня 1941 р. 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 жовтня 1942 р. за шпигунство висланий 
до Новосибірської обл. на 5 років. Реабіліто-
ваний 30 березня 1989 р.

каРклін іван (йоганн) андрійович на-
родився 1883 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Майстер 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 19 січня 1957 р.

каРлаШов іван миколайович народився 
1905 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1927 р. 
Майстер вагонного депо ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 25 вересня 1937 р. 
як член шкідницької терористичної організа-
ції (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 2 січня 
1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 3 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 листопада 1956 р.

каРлаШова тетяна олександрівна 
народилася 1911 р. і проживала в Харкові. 
Українка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1927 р. член вЛКСМ. Домогоспо-
дарка. заарештована 22 жовтня 1937 р. як 
дружина члена шпигунської диверсійної орга-
нізації і ухвалою 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 Ак-
молінському відділенні Картабу. після звіль-
нення з-під варти працювала там же за віль-
ним наймом до 1946 р. На 1949 р. проживала 
в сел. Дергачі Харківської обл., працювала 
в богодухівській артілі «вишивальниця». Ре-
абілітована 24 травня 1957 р.

каРлевіц ян янович народився 1881 р. 
у Добленському пов. Курляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. вагоновод трамвайного 
парку Червонозаводського р-ну. заарештова-
ний 3 січня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за шкідницьку 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 10 вересня 1957 р.

каРлінський іван тимофійович на-
родився 1890 р. у с. Чорнецька Слобідка 
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Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював сільгоспробітником 
у радгоспі «Липці» у Липецькому р-ні Харків-
ської обл. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. заа-
рештований 5 вересня 1937 р. як куркуль-спец-
переселенець, що самовільно залишив місце 
переселення, та за листування с висланими 
поляками 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 10 серпня 1989 р.

каРлов-кУРоЧкін леонід миколайо-
вич народився 1903 р. на ст. Калачівка Хер-
сонської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач літератури будинку Червоної армії. 
У 1924 р. засуджений на один рік примусо-
вих робіт за недонесення про к.-р. настрої 
брата. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну роботу серед начскла-
ду ХвО (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 грудня 1937 р. (статті 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у копальні «Штур-
мова», «Чек-Чик», бухті Нагаєва Далекосхід-
ного краю. Справу закрито УДб НКвС ХвО 
15 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

каРловиЧ георгій йосифович наро-
дився 1895 р. в урочищі Гута-Михалин Сло-
німського пов. Гродненської губ. білорус, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1928 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник Харківської біологічної 
фабрики. заарештований 15 грудня 1937 р. за 
шпигунську роботу (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 28 листопада 1989 р.

каРлсон олександра семенівна народи-
лася 1908 р. у м. вітебськ вітебської губ. Ро-
сіянка, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 22 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. Термін покарання відбувала в Ак-
молінському відділенні Картабу. На 1956 р. 
проживала в м. Акмолінськ. Реабілітована 
25 вересня 1956 р.

каРлюк яким іванович народився 
1882 р. у с. Сушки житомирського пов. во-

линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Миколаївка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Косіора. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 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.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував на ббК. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

каРнаРУк яків трохимович народився 
1892 р. у с. Ташань переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Диспетчер служби руху Управління півд. за-
лізниці. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 5 травня 1938 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. помер 17 черв-
ня 1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Ухвалою верховного Суду СРСР від 16 серп-
ня 1938 р. вирок лінсуду скасовано. Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
5 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). Ре-
абілітований 18 червня 1958 р.

каРнатовський іван станіславович 
народився 1913 р. у с. Тріски заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1933 р. член 
вЛКСМ. проживав у с. Чорне вільхуватсько-
го р-ну Харківської обл. Секретар сільради. 
У 1936 р. 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 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 27 липня 1989 р.

каРнатовський (корнатовський) юліан  
станіславович народився 1907 р. у с. Тріски 
заславського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Купин вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 19 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
та 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 ухва-
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лу про розстріл. Розстріляний 7 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

каРнаУх андрій юхимович народився 
1897 р. у с. Мечебилове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Крута балка 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вільна праця». У 1932 р. розкуркуле-
ний. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію та участь у банді (статті 5617, 
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 14 червня 1989 р.

каРнаУх петро петрович народився 
1893 р. на хут. Фісуново-Терновський пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник м’ясо-
комбінату. позбавлений виборчих прав. за-
арештований 6 серпня 1937 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 9 листопада 1992 р.

каРнаУШенко василь іванович на-
родився 1906 р. у с. басове Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бригадир будівельної бригади Харківського 
аеропорту. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 28 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. після звільнення з-під варти прожи-
вав у м. Суми. Реабілітований 6 травня 1966 р.

каРнаУШенко дмитро микитович на-
родився 1902 р. на хут. Новоєгорівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник будинку відпочинку Червоного 
Хреста. заарештований 20 серпня 1937 р. за 
масове отруєння відпочиваючих (ст. 549 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. 
(статті 549, 5410 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

каРпенко андрій миколайович наро-
дився 1875 р. у м. Ростов-на-Дону Ростов-
ського пов. Катеринославської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер заводу «Серп і мо-
лот». У 1923 р. ревтрибуналом за співробітни-
цтво з білогвардійцями засуджений на 3 роки 
примусових робіт за спеціальністю на заводі 

«Серп і молот». заарештований 14 березня 
1938 р. за шпигунську діяльність (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 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

каРпенко василь ничиïорович наро-
дився 1887 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Гаврилівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник лісни-
цтва. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
5 грудня 1937 р. як розкуркулений та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у північ-
залізничтабі. Реабілітований 24 березня 1989 р.

каРпенко віктор павлович народився 
1911 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., до 1937 р. 
член вЛКСМ. Начальник цеху автоброне-
танкової рембази ХвО № 12. заарештований 
28 вересня 1937 р. за участь у військово-фа-
шистській змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 8 грудня 1937 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 9 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 березня 1959 р.

каРпенко георгій олексійович наро-
дився 1881 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, із службовців, освіта вища, поза-
парт., у 1901—1902 рр. член лівої соціал-де-
мократичної групи «Робітник», у 1905—1908, 
1917—1922 рр. член партії соціалістів-револю-
ціонерів. проживав у Харкові. Доцент фарма-
цевтичного інституту. У 1920 р. під арештом 
ЧК в м. Іваново-вознесенськ. заарештований 
13 жовтня 1937 р. як член підпільної органі-
зації соціалістів-революціонерів (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УНКвС 
по Харківській обл. 22 серпня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каРпенко іван максимович народився 
1896 р. у с. Хряськ Луцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1934 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Контролер фабрики «Червона нит-
ка». заарештований 17 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. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

каРпенко іван олексійович народив-
ся 1897 р. у с. Софіївка Черкаського пов. 
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Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гаврилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 2 квітня 
1938 р. за статтями 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР, 
справу закрито барвінківським Рв НКвС 
20 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
10 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

каРпенко іван петрович народився 
1897 р. у с. волоська балаклія Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1920 р. член РКп(б). 
проживав у с. Шевченкове Шевченківського 
р-ну Харківської обл. завідувач складу міне-
ральних добрив Куп’янського сільгоспснабу 
при ст. булацелівка. У 1931 р. господарство 
розпродане за несплату податків. заарешто-
ваний 30 жовтня 1937 р. за замах на теракт 
над активістами села та за антирад. діяльність 
(ст. 548 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 Нижамуртабі. На 1951 р. проживав 
у с. волоська балаклія, працював комірником 
у лікарні. Реабілітований 4 березня 1960 р.

каРпенко йосиï миколайович наро-
дився 1877 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Товаро-
знавець магазину № 175. У 1933 р. під арештом  
органів ДпУ. заарештований 9 березня 1938 р. 
як агент італійської розвідки (статті 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 25 липня 1958 р.

каРпенко карïо селіфанович народив-
ся 1883 р. у с. Комишувата валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у радгоспі «Комін-
терн» у Нововодолазькому р-ні Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу. У 1930 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УСРР позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. У 1933 р. звільнений з-під варти 
достроково. заарештований 3 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 20 листопада 1989 р.

каРпенко микита дмитрович народив-
ся 1897 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Нікополь бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Краматорського цементного заводу. У 1926 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1932 р. розкур-
кулений, від вислання ухилився, під арештом 
у барвінківському Рв ДпУ. заарештований 
10 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 

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 на ст. бікін Хабаровського 
краю. Реабілітований 14 червня 1989 р.

каРпенко никандр якович народився 
1885 р. у с. писарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. візник 
артілі «Харгужтранс». заарештований 23 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію та належність 
до білогвардійського підпілля (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 542, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 березня 1989 р.

каРпенко петро петрович народився 
1899 р. у с. волоська балаклія Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. волоська балаклія 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ілліча. У 1930 р. господарство роз-
продане за несплату держподатків. У 1931 р. під 
арештом Куп’янського райапарату ДпУ за к.-р. 
діяльність. заарештований 29 жовтня 1937 р. за 
терористичний замах на активістів села (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. Реабілітований 22 червня 1989 р.

каРпенко тимофій іванович народився 
1893 р. у с. Довгеньке Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Довгий Яр Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Коваль колгоспу  
ім. КІМу. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 19 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. Реабілітований 20 червня 1989 р.

каРпенко федір ерастович народився 
1899 р. у с. Довгеньке Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Довгеньке 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «пролетарка». У 1930 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі оштрафований на 500 
крб. заарештований 29 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 8 червня 1989 р.

каРпеня юхим іванович народився 
1894 р. у с. Денисовичі Слуцького пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Охоронець ко-
мунальних ринків. заарештований 10 жовтня 
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1938 р. за антирад. агітацію та терористичні 
наміри (статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 23 березня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з обмеженням прав на 2 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 25 черв-
ня 1939 р. обвинувачення перекваліфіковано 
за ст. 70 ч. 1 КК УРСР, визначено покарання 
у вигляді позбавлення волі в зМУ на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

каРпиза микола пилиïович народив-
ся 1903 р. у с. Колядичі пружанського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, осві-
та вища, позапарт., у 1926—1936 рр. член 
вКп(б), член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Аспірант інженерно-економічного інституту. 
заарештований 5 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 березня 1938 р. за підозрою 
у шпигунстві позбавлений волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбував на Колимі. 
Реабілітований 29 квітня 1989 р.

каРпінська станіслава іванівна наро-
дилася 1887 р. у м. Славатичі більського пов. 
Седлецької губ. полька, із службовців, освіта 
початкова, у 1918—1920 член РКп(б). про-
живала в Харкові. Табельниця ХпРз. зааре-
штована 3 грудня 1937 р. за к.-р. розвідуваль-
ну шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбувала в Кар-
табі. з 1948 р. працювала реєстратором лі-
нійної лікарні на ст. Дар’я Карагандинської 
залізниці. Реабілітована 6 жовтня 1954 р.

каРпінський антон тимофійович на-
родився 1894 р. у с. Адамівка волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник склозаводу. за-
арештований 14 грудня 1937 р. за антирад. 
настрої та к.-р. агітацію (статті 546, 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 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1959 р.

каРпінський гвідон феліксович на-
родився 1900 р. у с. Гута-Адамівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював сільгоспробітником у Кислівсько-
му бурякорадгоспі в Куп’янському р-ні Хар-
ківської обл. У 1932 р. колегією ОДпУ за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УСРР) позбавлений 
волі у вТТ на 4 роки. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 

смуги. заарештований 21 листопада 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичного угруповання, 
за к.-р. агітацію, дискредитацію колгоспного 
будівництва та поширення провокаційних чу-
ток (статті 5410 ч. 1, 5411 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 вересня 1960 р.

каРпінський зенон леонович наро-
дився 1914 р. у с. Адамівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, з ро-
бітників, неписьмен., позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги до Донецької обл. зааре-
штований 8 квітня 1938 р. як член к.-р. шпи-
гунської диверсійної повстанської організації 
(статті 546, 549, 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.

каРпінський каміль феліксович на-
родився 1895 р. у с. Гута-Адамівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав і пра-
цював на будівництві у Кислівському буря-
корадгоспі у Куп’янському р-ні Харківської 
обл. У 1932 р. нарсудом Мархлевського р-ну 
за ст. 5410 КК УСРР засуджений на 4 роки по-
збавлення волі. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований [20] листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичного угруповання, за к.-р. 
діяльність, вихваляння польського ладу та 
дискредитацію СРСР (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 23 вересня 1960 р.

каРпінський станіслав йосифович 
народився 1909 р. у с. Коростень Овруцького 
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 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.

каРпінський фаóстин (фаóст) аль-
бінович народився 1906 р. у с. Адамівка 
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Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Кегичівка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Робітник цегельного заводу 
№ 3. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС та 
прокурора СРСР від 30 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
4 січня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі. після звільнення 
з-під варти у 1947 р. приїхав до м. бар він-
ницької обл., працював конюхом барсько-
го цукрового заводу. На 1960 р. проживав 
у с. Адамівка баранівського р-ну житомир-
ської обл. Реабілітований 24 грудня 1960 р.

каРпінський франц антонович на-
родився 1902 р. у с. Хотень Острозького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олійники 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 25 грудня 
1937 р. як член к.-р. угруповання та за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 25 листопада 1960 р.

каРпінський цезар тимофійович на-
родився 1889 р. у с. Адамівка волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1929 р. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. завідувач 
майстерні Харківського аптекоуправління. 
заарештований 22 квітня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 28 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

каРпман мойсей аронович народився 
1907 р. у с. Радуль Городнянського пов. Чер-
нігівської губ. єврей, з торговців, освіта по-
чаткова, позапарт., член вКп(б) у минулому. 
проживав у Харкові. Комісар школи ппХО. 
заарештований 28 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. повстанської організації у системі Тсо-
авіахіму (статті 541 п. «б», 5411 КК УРСР), 
з 10 лютого 1939 р. перебував на обстеженні 
в Центральному психоневрологічному інсти-
туті. за висновком судово-психіатричної екс-
пертизи від 25 квітня 1939 р. визнаний ду-

шевно хворим. постановою УДб УНКвС по 
Харківській обл. від 14 травня 1939 р. (ст. 10 
КК УРСР) визнаний неосудним, звільнений 
з-під варти і направлений до психіатричної 
лікарні для лікування на загальних умовах. 
Реабілітований 27 квітня 1993 р.

каРпова софія іванівна народилася 
1879 р. у с. прохорівка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянка, з поміщиків, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. зуб-
ний лікар Центральної лікарні півд. залізни-
ці. заарештована 21 жовтня 1937 р. як член 
карального загону генерала Корнілова, за 
зв’язок з білоемігрантами та к.-р. шкідниць-
ким елементом, що проживав у Харкові (стат-
ті 541 п. «а», 5413 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. Реабілітована 31 липня 1989 р.

каРповський карïель юдельович на-
родився 1886 р. у м. Слонім Слонімського пов. 
Гродненської губ. єврей, з робітників, освіта 
вища, позапарт., у 1902—1919 рр. член бун-
ду. проживав у Харкові. Агент з постачання 
2-го державного миловарного заводу. У 1920 
і 1931 рр. під арештом органів ЧК-ДпУ.  
заарештований 13 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 листопада 1956 р.

каРпУк федір пилиïович народився 
1905 р. у с. Грива Ковельського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, з 1932 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. зааре-
штований 28 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 23 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Реабілітований 
19 вересня 1966 р.

каРпУсь павло єфремович народився 
1913 р. у с. Голубівка прилуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. Фіз-
керівник школи фельдшерів. заарештований 
12 червня 1938 р. як член молодіжної теро-
ристичної організації (статті 548 через ст. 17, 
5411 КК УРСР), 8 січня 1939 р. УДб УНКвС 
по Харківській обл. справу направило війсь-
ковому прокурору ХвО на припинення за 
ст. 197 ч. 2 КпК УРСР зі звільненням з-під 
варти на підписку про невиїзд. звільнений 
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з-під варти 17 січня 1939 р. Справу закрито 
прокурором ХвО 7 лютого 1939 р.

каРпУШинський саóл абрамович на-
родився 1889 р. у м. Димно Келецької губ. 
єврей, з кустарів, письмен., позапарт. про-
живав у Харкові. Чоботар артілі «прогрес». 
заарештований 16 грудня 1937 р. за підозрою 
у розвідувальній діяльності (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 8 січня 1938 р. і особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Кулойтабі. 
Реабілітований 9 червня 1959 р.

каРтавцев омелян федорович народив-
ся 1877 р. у с. борова зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. борова зміївського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«3-й вирішальний». У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 11 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. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

каРтаШов корній максимович наро-
дився 1878 р. у с. Шестаковка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Кулики Лебединсько-
го р-ну Харківської обл. Сторож радгоспу 
ім. Сталіна. У 1930 р. розкуркулений, висла-
ний до північного краю на 5 років. заарешто-
ваний 31 жовтня 1937 р. як куркуль, що втік із 
заслання, та за к.-р. агітацію (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. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 7 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каРтаШов лазар васильович народився 
1888 р. у с. високе Щетиново бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Гардеробник школи № 62. заарештований 
29 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УДб НКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

каРтаШов михайло іванович народив-
ся 1914 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у минулому член вЛКСМ і вКп(б). Голова 
ради Тсоавіахіму заводу № 183. заарештова-
ний 28 вересня 1937 р. за участь у військо-
во-фашистській змові (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 

Суду СРСР 9 грудня 1937 р. (статті 541 п. «а», 
548, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 10 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 травня 1958 р.

каРтовський-гедзУк (кортовський) 
василь варфоломійович народився 1885 р. 
у м. Славута заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спе-
ціальна, позапарт. проживав у сел. Карачівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Старший 
інженер вагонної служби Управління півд. 
залізниці. заарештований 21 серпня 1937 р. 
за розвідувальну та антирад. діяльність (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 16 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у в’яттабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 8 травня 1943 р. за високі 
виробничі показники та відмінну поведінку 
у побуті термін покарання знижено на 3 роки. 
Реабілітований 3 листопада 1955 р.

каРханін михайло олексійович наро-
дився 1888 р. у міст. біловодськ Старобільсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 87. У 1920 і 1930 рр. заарешто-
вувався за службу в білій армії. заарештований 
9 вересня 1937 р. за к.-р. роботу (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 17 травня 1989 р.

каРцева марія олександрівна народи-
лася 1904 р. у м. Каліш Каліської губ. полька, 
з дворян, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Не працювала за станом 
здоров’я. заарештована 11 листопада 1938 р. 
за к.-р. агітацію та антирад. висловлювання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), висновком судово-
психіатричної експертизи від 17 лютого 1939 р. 
визнана хворою на шизофренію. померла 
14 липня 1939 р., перебуваючи на примусово-
му лікуванні у Харківському психоневрологіч-
ному інституті. Справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 9 вересня 1939 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітована 7 грудня 1993 р.

каРЧ андрій матвійович народився 
1880 р. у с. Явуже Келецької губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у м. Суми Сумського р-ну 
Харківської обл. Робітник фабрики «Черво-
ний текстильник». заарештований 19 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну роботу 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 
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розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

каРЧевський микола юліанович на-
родився 1904 р. у м. пінськ пінського пов. 
Мінської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. завідувач мага-
зину № 20. заарештований 28 серпня 1937 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 15 липня 1964 р.

касаткін микола гаврилович народився 
1913 р. у м. Луганськ Слов’яносербского пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта незакінчена вища, позапарт., член 
вЛКСМ з 1932 р. проживав у Харкові. Сту-
дент ХІІТу. заарештований 28 лютого 1938 р. 
за вчинення напису к.-р. змісту (статті 548, 
5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 1 квітня 1938 р. 
(статті 159, 197 ч. 2 КпК УРСР).

касевиЧ (косевич) олександр маркович 
народився 1888 р. і проживав у Харкові. єврей, 
із службовців, освіта середня, позапарт. без 
певних занять. заарештований 15 січня 1938 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1957 р.

касинов іван тихонович народився 
1896 р. у с. борисівка Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Механік 
заводу № 183. У 1931 р. під арештом органів 
ДпУ. заарештований 11 березня 1938 р. за 
шкідництво та диверсії (статті 547, 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 23 травня 1958 р.

касинов (косинов, касянов) петро 
григорович народився 1905 р. у с. берека змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бе-
река Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник (чорнороб на залізнич-
ному транспорті). У 1930 р. майно конфіско-
ване. У 1934 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 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 29 червня 1989 р.

касовська аïоллонія олександрівна, 
див. ÊАСОÂСЬÊА (Êîñîâñüêà) Аïîллîí³ÿ Олåê-
ñàíäð³âíà.

касовський мар’ян іванович, див. 
ÊОСОÂСЬÊИЙ (Êàñîâñüêèй) Ìàð’ÿí ²âàíîâèч.

каспаРян габріель тигранович наро-
дився 1905 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. продавець заводу «Харчоторг». 
У 1928 р. за несплату податків конфісковано 
фруктово-бакалійний магазин. заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
і шпигунську діяльність (статті 546, 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.

каспаРян манóель тигранович наро-
дився 1902 р. у м. Салмас, персія. вірменин, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі ім. 1 Травня. зааре-
штований 6 лютого 1938 р. за к.-р. націона-
лістичну і шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 28 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 9 березня 1939 р. 
з-під варти звільнений.

каспаРян ншан гасïарович народився 
1878 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1927 рр. член «Дашнакцутюн». проживав 
у Харкові. Чоботар у майстерні. У 1928 р. під 
арештом органів ДпУ. заарештований 13 жов-
тня 1937 р. як член підпільної антирад. організа-
ції «Дашнакцутюн» (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний у Харкові, дата виконання ви-
року невідома. Реабілітований 30 липня 1956 р.

каспаРян оганес касïарович народив-
ся 1883 р. у м. Урмія, персія. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 17 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 серпня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент 
висланий разом з родиною до Казахстану на 
5 років. Реабілітований 29 березня 1989 р.

каспеР андрій петрович народився 1895 р. 
у кол. Маргенгайм (Маркенгаєн) полтавської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у кол. безпальцеве барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Тесля колгоспу 
«Роте штерн». заарештований 18 грудня 1937 р. 
за антидержавну та к.-р. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 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 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.
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каспеР микола фрідріхович народив-
ся 1910 р. у с. бучки 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 15 лю-
того 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.

каспеР фрідріх йосифович народився 
1885 р. у кол. Фельзенбах Катеринославсько-
го пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’яна Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Тельмана. 
заарештований 14 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 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.

каспеРський петро георгійович на-
родився 1894 р. у с. Голошеве Оршанського 
пов. Могильовської губ. білорус, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Слюсар майстерні міської ради. зааре-
штований 16 квітня 1938 р. як член шпи-
гунської повстанської антирад. організації 
(статті 546, 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
31 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
30 листопада 1956 р.

кассой нахман нахтóлович народився 
1900 р. у м. Умань Уманського пов. Київської 
губ. єврей, з кустарів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер-електрик ХЕМзу.  
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 25 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

касько антон антонович народився 
1898 р. у с. бринь Станіславського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1935 р. член вКп(б) прожи-
вав у м. Суми Харківської обл. Інспектор 
торгового відділу Сумської райспоживспілки. 
заарештований 21 січня 1938 р. як член на-
ціоналістичної організації та за шпигунську 
діяльність (статті 542, 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

касько максим дмитрович народився 
1906 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
Салтів Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. поденник за наймом. заарештований 
8 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та як грабіж-
ник (статті 5410, 138, 174 ч. 3 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 29 вересня 1937 р. (статті 138, 174 ч. 3, 
5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі. На 1993 р. проживав у м. зміїв Хар-
ківської обл. Реабілітований 8 липня 1993 р.

каськУн максим іванович, див. ÊОСЬ-
ÊÓН (Êàñüêóí) Ìàêñèì ²âàíîâèч.

касьянов іван семенович народився 
1892 р. у с. Лінивка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Мелихівка Старовірів-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 23 березня 1962 р.

касьянов микола іванович народився 
1891 р. у с. Крива Лука Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. Ізюм  
Ізюмського р-ну Харківської обл. ветеринар-
ний лікар м’ясоконтрольної станції. Ухвалою 
судової трійки при колегії ДпУ УСРР від 
21 жовтня 1933 р. (ст. 547 КК УСРР) позбавле-
ний волі на 3 роки. заарештований 10 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР), 23 травня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито Ізюмським Рв НКвС 
8 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). На 
1955 р. проживав у м. Орел Орловської обл.

касьянов микола іванович народився 
1899 р. у с. боромля Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. заступ-
ник начальника паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 19 лютого 1938 р. як член к.-р. троцькіст-
ської диверсійної терористичної організації та 
за шкідництво у депо (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 1 жовтня 
1939 р. виправданий.

касюРик андрій станіславович народився 
1896 р. у с. Серути венгровського пов. Седлець-
кої губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Конюх педагогічного 
технікуму. заарештований 7 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

касян (касьян) григорій іванович на-
родився 1901 р. у с. Наталине Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Наталине Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Касир-рахівник красноградського 
заводу «Харчторг». У 1929 р. за к.-р. агітацію 
висланий на 3 роки. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію з відновлення служби 
у церкві (ст. 5410 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 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

касян неоніла петрівна народилася 
1895 р. у с. Комиші зіньківського пов. пол-
тавської губ. Українка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Се-
кретарка текстильного інституту. заарештова-
на 28 серпня 1937 р. як дружина засудженого 
члена терористичної шкідницької організації 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Наримтабі. На 1956 р. проживала 
в м. Мелітополь запорізької обл. Реабілітова-
на 25 квітня 1958 р.

касян федот єгорович народився 1901 р. 
у с. Рудаєве павлоградського пов. Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ходоремонтного заводу. заарештований 10 бе-
резня 1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито прокура-
турою Харківської обл. 2 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

касяненко дем’ян петрович народився 
1897 р. у с. Миролюбівка [Катеринославської 
губ.]. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. близнюки близню-
ківського р-ну Харківської обл. помічник 
мельника млинзаводу № 13. заарештований 
8 лютого 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито проку-
ратурою Харківської обл. 18 січня 1939 р. (ст. 4 
«д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

касяненко євген іванович народився 
1889 р. у [міст. Іванків Радомишльського пов. 
Київської губ.]. Українець, із селян, осві-
та незакінчена вища, у 1906—1917 рр. член 
УСДРп, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. письменник, перекладач, інженер-
авіаконструктор, член Спілки письменників 

України. заарештований 11 серпня 1937 р. як 
член антирад. націоналістичної терористичної 
організації та за к.-р. діяльність і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна з негайним виконанням вироку 
згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 травня 1959 р.

касяненко іван іванович народився 
1896 р. у с. Черемушна валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
тресту «Союзбудмеханізація». У 1920—1925 рр. 
як колишній білогвардієць позбавлений волі 
в концтаборі в м. Тула. заарештований 26 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

касяненко іван іванович народився 
1908 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Городнє Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Машиніст електростанції 
садорадгоспу «Глобівський». заарештований 
29 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. 
Термін покарання відбував у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. Реабілітований 22 березня 1989 р.

касяненко марія федорівна народи-
лася 1891 р. у Києві. Росіянка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
перекладачка у літературному видавництві. 
заарештована 11 січня 1938 р. як дружина 
засудженого члена антирад. терористичної 
української націоналістичної організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бувала в Акмолінському відділенні Картабу, 
Івдельтабі. Реабілітована 15 квітня 1989 р.

касяненко олександр петрович наро-
дився 1895 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Черво-
ноармієць Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Секретар заводоуправління Дублянського 
спиртзаводу. заарештований 9 лютого 1938 р. 
як член к.-р. націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 27 березня 1938 р. винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

касяненко терентій петрович наро-
дився 1888 р. у с. Миролюбівка [Катеринос-
лавської губ.]. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Лозівського відділення Держбанку. заарешто-
ваний 15 березня 1938 р. за антирад. настрої 
та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито Харківським облпро-
курором у спецсправах 2 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР).

касяненко яків григорович народився 
1881 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одно-
осібник. У 1926—1929 рр. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений і висланий 
до північного краю на 3 роки. На засланні 
перебував у м. Архангельськ. заарештований 
15 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 років. Реабілі-
тований 6 вересня 1989 р. та 17 січня 1994 р.

касянов петро григорович, див. ÊА-
СИНОÂ (Êîñèíîâ, Êàñÿíîâ) Ïåòðî Гðèгîðîâèч.

катасонов іван пантелійович наро-
дився 1877 р. у с. Гусівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. заарештований 
14 квітня 1938 р. як член к.-р. угруповання та 
за к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1959 р.

катасонов семен олексійович наро-
дився 1889 р. у с. Чорне вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чорне 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Муляр 
колгоспу «Хвиля революції». У 1930 р. роз-
куркулений, майно передано до колгоспу. 
заарештований 6 квітня 1938 р. як член кур-
кульської повстанської к.-р. групи та за пора-
женську к.-р. агітацію (ст. 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

катасонов тимофій денисович наро-
дився 1880 р. на хут. Гостреньке вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у на хут. Го-

стреньке вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Мірошник артілі «вільна праця». У 1930 р. 
розкуркулений, 3 міс. під слідством за участь 
у повстанні. У 1933 р. позбавлений вибор-
чих прав на 3 роки. 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 4 травня 1989 р.

катасонов федір семенович народився 
1901 р. у с. Гусівка вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гусівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Коваль колгоспу ім. 17-го 
партз’їзду. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. як член к.-р. угрупован-
ня та за к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1959 р.

катасонов федір фотійович народив-
ся 1892 р. у с. Купине вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приколо-
тне великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Робітник цегельного заводу. заарештований 
7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 26 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
12 квітня 1968 р.

катвицький павло антонович, див. 
ÊОТÂИЦЬÊИЙ (Êàòâèцüêèй) Ïàâлî Аíòîíîâèч.

катеРинюк яків кіндратович народився 
1894 р. у кол. пулини житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Масютівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

катеШка семен ничиïорович наро-
дився 1897 р. у с. Олександрівка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Олександрівка зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. пастух колгоспу ім. 8-го берез-
ня. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
7 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність у колгоспі 
та 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. Реабілітований 9 червня 1989 р.
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катке альберт карлович народився 
1898 р. у кол. візенталь Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, 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 15 грудня 
1937 р. за антирад. 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 липня 1963 р.

катке ернст карлович народився 1907 р. 
у с. Улашанівка Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. булацелів ка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Тесля 
Шевченківського райвиконкому. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 20 січня 1938 р. 
за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито Шевченківським Рв НКвС 20 бе-
резня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). про-
куратурою Харківської обл. 10 жовтня 1939 р. 
справу направлено на нове розслідування. 
Справу закрито слідчастиною УДб УНКвС 
по Харківській обл. 26 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

катке отто гóставович народився 1903 р. 
у с. Олександрівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Сах-
новщина Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Тесля маслозаводу. заарештований 
4 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.

катРеЧко данило маркелович народив-
ся 1869 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. юрчен-
кове печенізького р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. заа-
рештований 12 вересня 1937 р. за к.-р. роботу 
на селі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 11 січня 1938 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 11 квітня 1995 р.

катУльська ядвіга антонівна народи-
лася 1889 р. у с. Любомирка Чигиринського 
пов. Київської губ. полька, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Рахівниця заводу № 183. заарештована 
14 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 

(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. через недо-
статність зібраних матеріалів зі звільненням 
з-під варти.

катУнін омелян микитович народився 
1899 р. у с. Глазунівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1933 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Глазунівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Нормувальник 
Шебелинської МТС. заарештований 11 люто-
го 1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
5411 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 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1960 р.

катюха арсентій пархомович народив-
ся 1896 р. у с. Криштопівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Криштопівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Сторож МТС. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 6 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. На 1958 р. проживав за старою адре-
сою. Реабілітований 13 червня 1958 р.

каУжен тиніс петрович народився 1892 р. 
у міст. Мазсалаца вольмарського пов. Ліф-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта серед-
ня, позапарт., у 1917—1919 рр. член компартії 
Латвії. проживав у Харкові. безробітний, до 
вересня 1937 р. вчитель СШ № 21, член латвій-
ського клубу «Дарбс». заарештований 4 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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.

каУлін артóр мартинович народився 
1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Майстер ХЕТзу. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. як член к.-р. націона-
лістичної шпигунської диверсійної організації 
та за шкідницьку роботу на заводі (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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 березня 1960 р.

каУлін яків кристович, див. ÊАÓЛ²НЬ 
(Êàóл³í) Яê³â Êðèñòîâèч.
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каУліна любов юріївна народилася 1885 
[87] р. у м. Кульянди Фрідріхштадтського пов. 
Курляндської губ. Латвійка, із с.-г. робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Робітниця 
ХЕМзу. заарештована 4 грудня 1937 р. за роз-
відувальну та диверсійну роботу (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 4 лютого 1938 р (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавле-
на волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 16 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбувала в Кар-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 березня 1940 р. термін покаран-
ня обмежено відбутим строком зі звільненням 
з-під варти. Реабілітована 15 березня 1960 р.

каУлінь (каóлін) яків кристович на-
родився 1889 р. на хут. Скудрас Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1918—1921 рр. член РКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник залізничного вій-
ськового парку № 2. заарештований 4 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської диверсійної організації, за шкідниць-
ку та диверсійну діяльність (статті 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1960 р.

каУс ергард емільович народився 1898 р. 
у кол. Грінталь житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гракове Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 15 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 13 жовтня 1961 р.

каУфман Рóвим мойсейович народив-
ся 1907 р. у м. Новгород-Сіверський Новго-
род-Сіверського пов. Чернігівської губ. єврей, 
з кустарів, освіта вища, позапарт., у 1924—
1925 рр. член сіоністської організації. проживав 
у Харкові. Економіст заводу «Серп і молот». 
У 1925 р. під арештом органів ДпУ як член 
сіоністської молодіжної організації «Гехолуц». 
заарештований 6 червня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної сіоністсько-шпигунської 
організації (статті 548, 546, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

каУц фрідріх вільгельмович народився 
1906 р. у с. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. Тавільжан-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Робітник Дворічанської МТС. заарештова-
ний 20 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 квітня 1939 р. виправданий за недове-
деності складу злочину.

каУШанський семен йосифович на-
родився 1899 р. і проживав у Харкові. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1929 рр. член вКп(б). Старший чер-
говий по комутації ДЕС № 1. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член к.-р. терористичної 
диверсійної групи (статті 548 через ст. 20, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 

кафтанатьєв микола ісакович наро-
дився 1880 р. у с. Саврань подільської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. Рахівник на будівництві 
дитячих ясел балаклійського РвК. заарешто-
ваний 5 листопада 1937 р. як член націона-
лістичної повстанської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР 
та прокурора СРСР від 6 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Каргопольтабі. На 1957 р. 
проживав за старою адресою. Реабілітований 
19 листопада 1957 р. 

кахнюк (кохнюк) феодосій мироно-
вич народився 1906 р. у м. Кишинів Киши-
нівського пов. бессарабської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Суми Харківської обл. Технік-кон-
структор заводу ім. Фрунзе. заарештований 
27 лютого 1938 р. як резидент румунської роз-
відки, який прибув до СРСР із шпигунсько-
розвідувальним завданням (статті 546, 549 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 9 червня 1959 р.

кац віра мойсеївна народилася 1905 р. 
у м. Миколаїв Херсонського пов. Херсонської 
губ. єврейка, із службовців, освіта початкова, 
у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Робітниця облконтори «заготху-
тро». заарештована 27 жовтня 1937 р. як дру-
жина засудженого члена антирад. терористич-
ної організації правих і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
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відбувала в сел. потьма Мордовської АРСР, 
ст. Сенежа Карело-Фінської РСР, сел. До-
линка Карагандинської обл. Реабілітована 
27 березня 1956 р.

кац давид львович народився 1907 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської губ. 
єврей, з кустарів, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Агент з постачання Утківського дит-
будинку ім. Ілліча у Харківському р-ні. зааре-
штований 14 серпня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність на користь польщі (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1958 р.

кац мойсей абрамович народився 1886 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, із священнослужителів, освіта по-
чаткова, кандидат у члени вКп(б) з 1932 р. 
проживав у Харкові. закрійник артілі «Тех-
шорпром». заарештований 21 серпня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність на користь поль-
щі (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. Ре-
абілітований 20 грудня 1957 р.

каці дмитро дмитрович народився 
1910 р. у с. Сартана Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із селян, освіта 
вища, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Інженер-сантехнік во-
дотресту. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
шпигунську і 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 6 травня 1958 р.

каці семен дмитрович народився 1903 р. 
у с. Сартана Маріупольського пов. Катери-
нославської губ. Грек, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
Харківської художньої школи. заарештований 
3 січня 1938 р. за к.-р. націоналістичну розвід-
увальну 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 11 лютого 1958 р.

кацнельсон герш йосифович народився 
1882 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. Мін-
ської губ. єврей, з капіталістів, освіта початкова, 
позапарт., у 1902—1903 рр. член єСДРп «по-

алей Ціон», у 1907—1917 рр. член сіоністської 
соціалістичної партії, у 1917 р. член РСДРп(м). 
проживав у Харкові. бухгалтер комуни ім. Дзер-
жинського. заарештований 6 квітня 1938 р. як 
член антирад. сіоністської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 5 люто-
го 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням прав на 2 роки, а за ст. 5411 КК УРСР 
виправданий. Реабілітований 3 лютого 1961 р.

кацов марк маркович народився 
1901 р. у с. Росава Канівського пов. Київ-
ської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. відповідальний виконувач артілі 
«Комарівський текстильник». заарештований 
3 червня 1938 р. як член антирад. сіоністської 
шпигунської організації (статті 548, 549, 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.

кацько мефодій антонович народився 
1896 р. у с. Глина Гродненської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Андріївка великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. Скотник радгоспу. зааре-
штований 4 січня 1938 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (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 28 жовтня 1958 р.

каЧайло микола корнійович народив-
ся 1879 р. у с. Качалівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. У 1929 р. за невиконання 
держзобов’язань засуджений на 2 роки позбав-
лення волі. У 1932 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 23 березня 1938 р. як член к.-р. повстан-
ської куркульської організації (статті 5410, 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 23 серпня 1957 р.

каЧан йосиф абрамович народився 
1897 р. у м. Мінськ Мінської губ. єврей, 
з кустарів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач клініки Харківського ме-
дичного інституту. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член антирад. підпільної сіоніст-
ської організації (статті 5411, 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 жовтня 1939 р. (статті 542, 546, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. На 
1946 р. працював начальником Нижньомо-
шевської центральної лікарні Усольтабу. На 
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1949 р. проживав у м. Ставрополь. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 17 ве-
ресня 1949 р. (статті 581 п. «а», 5810 ч. 1, 5811 КК 
РРФСР) висланий на поселення до Краснояр-
ського краю. Реабілітований 22 травня 1956 р.

каЧан федір стеïанович народився 
1891 р. у с. Карпівка Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. бух-
галтер пункту «заготзерно». У 1930 р. роз-
куркулений. На засланні перебував у Тать-
мінському р-ні вологодського окр. заарешто-
ваний 6 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бурейтабі. Ре-
абілітований 6 березня 1989 р.

каЧанов володимир овсійович наро-
дився 1908 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б). проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник депо ст. Куп’янськ 
північно-Донецької залізниці. заарештова-
ний 22 лютого 1938 р. як член польської шпи-
гунської диверсійної організації (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 12 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 20 березня 1959 р.

каЧанова софія хомівна народилася 
1883 р. у варшаві. полька, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 14 жовтня 1937 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито особливою нарадою при НКвС СРСР 
28 квітня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

каЧеРепа (кочереïа) тимофій олексан-
дрович народився 1886 р. у с. Селиська пере-
мишлянського окр. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з батра-
ків, освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Робітник Червонозаводської ТЕЦ у Хар-
кові. У 1933 р. під арештом за к.-р. діяльність 
та як член УвО, звільнений з-під варти за 
недоведеності обвинувачення. заарештований 
3 листопада 1937 р. за шпигунство (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 15 жовтня 1957 р.

каЧинський леонід хомич народився 
1891 р. у м. Соли Ковенської губ. поляк, із 
службовців, освіта середня, позапарт., у 1919—

1921 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Інспектор з військової підготовки Інспекції 
головного управління навчальними заклада-
ми наркомважпрому України. заарештований 
19 березня 1938 р. як член к.-р. військової ор-
ганізації 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 5 жовтня 1956 р.

каЧковський-залевський михайло 
Улянович народився 1898 р. у с. Солонів Дубен-
ського пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Нова водолага 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Ка-
сир райфінвідділу. заарештований 5 листопада 
1937 р. за шпигунську діяльність (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 13 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1957 р.

каЧо (кочо) емілія стефанівна наро-
дилася 1897 р. у м. Леова бендерського пов. 
бессарабської губ. болгарка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. ви-
хователька ясел № 99. заарештована 25 жов-
тня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 16 листопада 
1937 р. (ст. 197 КпК УРСР), 28 листопада 
1937 р. звільнена з-під варти.

каЧоР есфір львівна, див. ДОБÐОДÓБ 
(Êàчîð) Еñф³ð Лüâ³âíà.

каЧУР (качор) іван лаврентійович наро-
дився 1901 р. у міст. Лешнів бродівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Учитель школи 
№ 107. заарештований 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 розстріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 грудня 1957 р.

каШаба іван гнатович народився 1894 р. 
у с. Степанівка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. за фахом тес-
ля. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
5 листопада 1937 р. як розкуркулений, за вте-
чу від вислання та антирад. 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 трудовій колонії 
НКвС м Кінешма Івановської обл. Реабіліто-
ваний 9 червня 1989 р.
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каШенко григорій овксентійович наро-
дився 1897 р. у с. Моначинівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Мо-
начинівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник бурякопункту. заарештований 
18 березня 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації, за шпигунство та поражен-
ську агітацію (статті 541 п. «а», 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 15 серпня 1958 р.

каШенко іван оïанасович народився 
1899 р. у с. Моначинівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Моначинівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Моначинівка північно-Донецької залізниці. 
заарештований 12 жовтня 1937 р. за службу в бі-
логвардійському каральному загоні, дезертир-
ство з Червоної армії та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Сталінській обл. від 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. пропаганду позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 31 серпня 1989 р. 

каШенков іван миколайович наро-
дився 1886 р. у с. Тороповське Кадников-
ського пов. вологодської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської 
обл. бригадир артілі «Червоний швейник». 
заарештований 16 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації, яка ставила за мету повален-
ня рад. влади шляхом збройного повстання 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

каШин георгій іванович народився 
1912 р. у с. батайськ Ростовського окр. Об-
ласті війська Донського. Росіянин, з робіт-
ників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1932—1934 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший вагонний май-
стер ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 21 жовтня 1937 р. як член антирад. 
правотроцькістстької шкідницької організа-
ції (статті 547, 548 через ст. 17, 549, 5411 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
15 березня 1939 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував в Ак-
тюбінському вТТ. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 17 лютого 1940 р. 
вирок скасовано, справу направлено на до-
слідування. Ухвалою особливої наради при 

НКвС СРСР від 12 травня 1943 р. фактично 
відбутий термін зараховано у строк покаран-
ня. звільнений з під варти 21 травня 1943 р. 
Реабілітований 24 квітня 1959 р.

каШинський антон якович народив-
ся 1880 р. у с. Дуброва Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Козіївка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної ор-
ганізації пОв (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 4 серпня 1989 р.

каШинський костянтин антонович 
народився 1908 р. у с. Дуброва Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

каШкабаШ олександр георгійович на-
родився 1906 р. у с. Мангуш Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Майстер-механік заводу № 193. зааре-
штований 30 грудня 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну і розвідницьку діяльність (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.

каШляк олександр оïанасович, див. 
ÊОШЛЯÊ (Êàшлÿê) Олåêñàíäð Оïàíàñîâèч.

каШпеРський павло федорович на-
родився 1911 р. у м. Ладижин Гайсинського 
пов. подільської губ. поляк, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. вагонний майстер ст. Харків-Сорт. 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. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 квітня 1945 р. термін покарання знижено 
на 1,5 року, звільнений з-під варти 16 лютого 
1946 р. Реабілітований 15 серпня 1956 р.
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каШпУРенко павло гордійович на-
родився 1894 р. у с. підлуби Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Максимівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прапор». У 1936 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
17 лютого 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора в спец-
справах 13 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

кащавцев гнат трохимович народив-
ся 1878 р. у с. васищеве Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. васищеве 
Харківського р-ну Харківської обл. Конюх 
Хаторгу. У 1933 р. під слідством ДпУ УСРР за 
підозрою у видачі комуністів білим під час Гро-
мадянської війни. заарештований 6 серпня 
1937 р. як розкуркулений, що втік із заслання, 
за зв’язки з куркульським елементом та 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 8 червня 1989 р.

кащавцев (кощавцев) григорій івано-
вич народився 1900 р. у с. васищеве Хар-
ківського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. васищеве Харківського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1930 р. за ст. 5410 
КК УСРР засуджений на 5 років позбавлення 
волі, у 1933 р. з-під варти звільнений. Ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 9 травня 1936 р. (ст. 80 ч. 1 КК УСРР) 
позбавлений права проживання у режимних 
місцевостях СРСР на 3 роки. заарештований 
19 жовтня 1937 р. як куркуль, що не має пас-
порта та постійного місця роботи (ст. 33 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 грудня 1937 р. (статті 5410, 80 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 травня 1989 р.

кащавцев (кощавцев) яків михайлович 
народився 1897 р. у с. васищеве Харківсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ва-
сищеве Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник харківського заводу ім. Шевченка. 
У 1932 р. розкуркулений, підлягав висланню, 
але втік. заарештований 7 листопада 1937 р. 
за антирад. 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 29 березня 1989 р.

кащевський георгій ісакович народив-
ся 1886 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1903 р. проживав 
у Харкові. Ревізор Управління півд. залізни-
ці. заарештований 15 грудня 1937 р. за те, що 
був членом лінсуду півд. залізниці і система-
тично виносив виправдальні вироки у справах 
з к.-р. злочинів (статті 547, 5417 КК УРСР), 
9 серпня 1938 р. обвинувачення перекваліфі-
коване на ст. 97 КК УРСР і 11 грудня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито підготовчим засіданням 
судової колегії в карних справах верховного 
Суду СРСР 8 лютого 1939 р. (ст. 5 КпК УРСР).

кащеєв в’ячеслав георгійович наро-
дився 1914 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із службовців, освіта середня, позапарт., 
член вЛКСМ. Студент ХІбІ. заарештований 
17 вересня 1937 р. за к.-р. націоналістичну та 
шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 вересня 1937 р. через недостатність зі-
браних доказів зі звільненням з-під варти. На 
1951 р. військовий інженер, капітан.

кащеєв панас омелянович народився 
1884 р. у с. Леб’яже Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Леб’яже 
зачепилівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений, дві-
чі втікав з місця вислання. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 11 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

кащенко іван михайлович народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. завідувач 
їдальні № 1. заарештований 22 квітня 1938 р. 
за шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 травня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

каюн сергій федорович народився 
1893 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач ін-
ституту підвищення кваліфікації ІТР. зааре-
штований 27 липня 1938 р. як член білогвар-
дійської терористичної організації (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 березня 1989 р.
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квак володимир андрійович народився 
1903 р. у с. зуївці Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник АГв тресту їдалень. заарешто-
ваний 30 серпня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (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 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 липня 1962 р.

квант іван єгорович народився 1885 р. 
у с. Чабрівка [житомирського пов.] волин-
ської губ. Німець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав на хут. Строївка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«прапор труда». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 3 січня 1938 р. за антирад. 
діяльність і шпигунство на користь Німеч-
чини (статті 546, 5410 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 27 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

квапінський петро миколайович на-
родився 1883 р. у привіслянському краї. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Коханівка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. будьон-
ного. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 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 роз-
стріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

квапісевиЧ Роман вільгельмович наро-
дився 1892 р. у варшаві. поляк, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. пів-
денний Харківського р-ну Харківської обл. 
Конюх пошти. заарештований 14 липня 
1938 р. як член пОв (ст. 541 п. «а» 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 26 січня 1968 р.

квасник феодосій матвійович наро-
дився 1881 р. у с. Сулимів жовківського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Росіянин, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер, 
інвалід. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), помер 30 листопада 1937 р. у тюрем-

ній лікарні. Справу закрито ХОУ НКвС 
10 грудня 1937 р. через смерть обвинувачено-
го. Реабілітований 7 жовтня 1993 р.

кваШа костянтин максимович народив-
ся 1899 р. у с. Леонове павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. пісочин Харківського р-ну Харківської 
обл. Ревізор-інспектор Харківського обласно-
го фінвідділу. заарештований 15 грудня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (ст. 546 
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 1 вересня 1989 р.

кваШин павло дем’янович народився 
1888 р. у с. замостя [Грайворонського пов.] 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. На-
чальник пархомівського відділення зв’язку. 
заарештований 30 червня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної повстанської організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Краснокутським Рв НКвС 1 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

квіт ніна олександрівна народилася 
1907 р. у с. Микитівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українка, із священнослужи-
телів, освіта неповна середня, позапарт. про-
живала в Харкові. бібліотекарка Інституту 
експериментальної медицини. заарештована 
10 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито Ов УДб 
НКвС ХвО 26 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

квітко віктор петрович народився 1875 р. 
у с. Дуванка Харківського пов. Харківської губ. 
Українець, з дворян, освіта середня, позапарт. 
проживав у сел. південний Харківського р-ну 
Харківської обл. Комірник харківської артілі 
«Мебельник». заарештований 15 липня 1938 р. 
як член білогвардійської терористичної органі-
зації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 9 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у Крастабі. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 8 березня 1940 р. 
вирок облсуду скасовано, справу передано на 
дослідування. Справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 червня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 1 жовтня 1940 р.

квітко семен полікарïович народився 
1897 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу тютюнового машинобудування. 
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У 1929 р. перебував 8 місяців під арештом за 
належність до к.-р. шкідницької організації; 
розкуркулений; у 1932—1933 рр. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 27 жов-
тня 1937 р. за к.-р. 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. Реабілі-
тований 13 березня 1989 р.

квітЧатий григорій артемович наро-
дився 1893 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1931 р. майно конфіс-
коване, виселений з хати. У 1932 р. нарсу-
дом Краснокутського р-ну за невиконання 
держзобов’язань засуджений на 1,5 року по-
збавлення волі, звільнений з-під варти достро-
ково. У листопаді 1932 р. нарсудом Красно-
кутського р-ну за невиконання хлібозаготівлі 
та держзобов’язань засуджений на 8 років 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
5 років. Термін покарання відбував у м. Мага-
дан, у 1937 р. звільнений з-під варти достроко-
во. заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р.  
агітацію, висловлювання к.-р. поглядів і не-
вдоволення рад. владою (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 Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

квоЧенко павло олександрович на-
родився 1907 р. у м. Уцяни вількомирського 
пов. Ковенської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Технік міськради. заарештований 3 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито Із-
юмським Рв НКвС 25 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

квят микола михайлович народився 
1890 р. у с. Гусине Холмського пов. Люблін-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Копили полтавського 
р-ну полтавської обл. Робітник ст. полта-
ва півд. залізниці. заарештований 26 травня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 541 п. «а», 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 липня 1959 р.

квятек володимир казимирович народив-
ся 1920 р. у Києві. Росіянин, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Учень спецшколи № 15. заарешто-
ваний 15 січня 1938 р. як син зрадника бать-

ківщини та за антирад. настрої (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 11 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. На 
1990 р. проживав у м. Маріуполь Донецької обл.

квятек казимир францович (вітков-
ський ян карлович) народився 1888 р. 
у варшаві. поляк, з робітників, освіта почат-
кова, у 1904—1908 рр. член ппС, член вКп(б)  
з 1917 р. проживав у Харкові. заступник ко-
мандуючого ХвО, начальник Харківського 
гарнізону, комдив. заарештований 17 груд-
ня 1937 р. як учасник військово-фашист-
ської змови та за належність до пОв (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 25 серпня 
1938 р. (статті 581 п. «б», 582, 587, 588, 5811 КК 
РРФСР) засуджено до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 25 серпня 1938 р. 
у Москві. Реабілітований 8 вересня 1956 р.

квятек софія миколаївна, див. АЛТÓ-
ÕОÂА (Êâÿòåê) Сîф³ÿ Ìèêîлà¿âíà.

квятковський вікентій васильович 
народився 1867 р. у с. Михалючка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Кравцівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Не 
працював за віком. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
антирад. антиколгоспну агітацію та листу-
вання з родичами у польщі (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 серпня 1989 р.

квятковський йосиф антонович на-
родився 1895 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Сеньок Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Мірошник кол-
госпу ім. Косіора. У 1934 р. під арештом ор-
ганів ДпУ. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за антикол-
госпну агітацію, письмовий зв’язок з родича-
ми у польщі та написання наклепницьких 
листів про СРСР (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. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

квятковський павло вікентійович 
народився 1888 р. у с. поташня Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. До-
бренька Красноградського р-ну Харківської 
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обл. Листоноша колгоспу «Оборона країни». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за шпигунську роботу 
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 24 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 серпня 1989 р.

квятковський петро броніславович 
народився 1909 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
дмитрівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вірний шлях». У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 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. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1988 р.

квятковський петро іванович на-
родився 1908 р. у с. поташня Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Городнє 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник садорадгоспу «Глобівський». за-
арештований 20 січня 1938 р. за антирад. агі-
тацію, к.-р. погляди (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.

квятковський Роман володимирович 
народився 1905 р. у варшаві. поляк, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1928 р.  
проживав у Харкові. Начальник штабу ппО 
Червонозаводського р-ну. заарештований 
28 липня 1938 р. за зв’язки з родичами в поль-
щі та шкідницьку роботу в ппО (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР), справу за ст. 546 ч. 1 
КК УРСР закрито Ов НКвС ХвО 14 червня 
1939 р. за недоведеності складу злочину, а за 
статтями 546, 547 КК УРСР військовою про-
куратурою ХвО 21 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

квятковський стеïан антонович на-
родився 1890 р. у м. Кутно Кутнівського пов. 
варшавської губ. поляк, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. Дніпропетровськ Дніпропетровської обл. 
Капельмейстер меблевого комбінату. зааре-
штований 28 березня 1938 р. за к.-р. терорис-
тичну діяльність під час служби у РСЧА та 
шпигунство (статті 546, 548 КК УРСР) і вій-

ськовим трибуналом ХвО 23 грудня 1939 р. 
справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

квятковський стефан вікентійович 
народився 1907 р. у с. Михалючка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Кравцівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх колгоспу «Серп і молот». У 1936 р. ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної поль-
ської організації пОв та за антирад. агітацію 
(статті 5411, 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. Розстріляний 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 червня 1960 р.

кевоРкян вартан кеворкович народився 
1887 р. у м. Гатуван, персія. вірмен, [із селян], 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер, інвалід 2-ї групи. заарештований 
6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну та 
шпигунську 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 до Казахстану на 
5 років. помер у липні 1940 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

кевоРкян мкртич юсóïович народив-
ся 1899 р. у м. Тавриз, персія. вірмен, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. продавець Хаторгу. заарештова-
ний 17 лютого 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної дашнацької шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 9 березня 
1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

кедРіна лідія олександрівна, див. ША-
ТОÕ²НА (Êåäð³íà) Л³ä³ÿ Олåêñàíäð³âíà.

кезанов єгор миколайович народився 
1889 р. у м. Ольвінськ Австро-Угорської ім-
перії. Румун, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник цукрового 
заводу. заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

кезельбеРг вольдемар йоганнович на-
родився 1888 р. у Санкт-петербурзі. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер водотресту. зааре-
штований 12 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 25 квітня 1989 р.

кезик владислав янович народився 
1883 р. на ст. багате Ковенської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1920—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. без певних занять. заарештований 
26 травня 1938 р. як член к.-р. організації 
пОв та за шпигунство на користь польщі 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний [29 вересня] 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 24 жовтня 1958 р.

кейт юліóс леоïольдович народився 
1904 р. у с. вили житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. попівка Красноградсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 8-го 
березня. У 1933 р. під слідством органів ДпУ 
за антирад. агітацію. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 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 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 7 серпня 1989 р.

кек петро бернардович народився 1892 р. 
у м. вільно віленської губ. Росіянин, з дво-
рян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер фабрики музичних ін-
струментів. У 1920 р. заарештований ЧК як 
член к.-р. монархічної організації, позбав-
лений волі на 3 роки, відбув 6,5 міс. зааре-
штований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
спрямовану на підрив могутності рад. влади 
(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 14 червня 1989 р.

кекало василь савелійович народився 
1914 р. у с. веселий поділ Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. закутнів-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Радянська кооператорка». заарешто-
ваний 6 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокура-
турою Харківської обл. 26 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кекало іван васильович народився 
1897 р. у с. поділ полтавської губ. Украї-
нець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник начальника 

інструментального відділу Хпз. заарештова-
ний 2 серпня 1937 р. як організатор україн-
ської націоналістичної молодіжної організації 
(статті 548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 7 лютого 1958 р.

кекіна ганна йосиïівна народилася 
1898 р. у м. вільно віленської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Телефоністка централь-
ної АТС. заарештована 16 жовтня 1937 р. 
за шпигунство на користь польщі (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
1 грудня 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

келебеРда (келиберда) андріян вла-
сович народився 1900 р. у с. великий бурлук 
вовчанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Начальник відділу зберіган-
ня матеріалів станції механізованого обліку 
з розробки всесоюзного перепису населення, 
плановик обласного УНГО. У 1921 р. Харків-
ською ЧК за зв’язок з петлюрівською органі-
зацією позбавлений волі на 5 років, рішенням 
спецкомісії справу закрито. заарештований 
10 квітня 1938 р. як член антирад. української 
військово-есерівської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 18 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

келебеРда микола савович народився 
1883 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. 
У 1931 р. під арештом органів ДпУ. заарешто-
ваний 13 січня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної повстанської організації та за к.-р. 
діяльність (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.

келебеРда олександр якович народився 
1902 р. у с. великий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. великий 
бурлук великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник підсереднянського бу-
рякорадгоспу. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
серед робітників радгоспу (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.
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келем Рейнгольд фрідріхович, див. 
ÊЕЛЬÌ (Êåлåì) Ðåйíгîлüä Фð³äð³õîâèч.

келип гнат єремійович народився 1888 р. 
у с. Шипувате вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював сільгоспро-
бітником у підсереднянському бурякорадгоспі 
у великобурлуцькому р-ні Харківської обл. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 18 березня 1930 р. ви-
сланий до північного краю на 3 роки. Тер-
мін покарання відбував в Ухтпечтабі. Ухвалою 
трійки пп ОДпУ північного краю від 5 січня 
1932 р. позбавлений волі на 3 роки. звільне-
ний з-під варти 10 березня 1934 р. заарешто-
ваний 29 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 2 вересня і 29 червня 1989 р.

келип іван єремійович народився 
1897 р. у с. Шипувате вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шипува-
те великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Червона хвиля». 
У 1931 р. розкуркулений. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 28 березня 
1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки умовно. заарештований 6 ве-
ресня 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. Реабілітований 24 березня 1961 р.

келлеР генріх вікентійович народився 
1887 р. у м. Рипін Рипінського пов. плоцької 
губ. поляк, із службовців, освіта середня, по-
запарт., до 1920 р. кандидат у члени РКп(б). 
проживав у Харкові. безробітний. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. за шпигунство 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

келлеР олександр карлович народився 
1894 р. і проживав у Харкові. Німець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
бухгалтер-експерт Інституту судової бухгал-
терської експертизи. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за фашистську пропаганду та шпигун-
ську роботу (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 травня 1938 р. за к.-р. агітацію позбав-
лений волі у вТТ на 5 років. Реабілітований 
5 квітня 1989 р.

келлеР парасковія олексіївна народи-
лася 1897 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. Крав-
чиня Індпошиву. заарештована 19 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 31 березня 1989 р.

келлеРт ернест адольфович народився 
1907 р. у кол. брачки житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Крамарське 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сільгосп- 
робітник радгоспу. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. розвіду-
вальну 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1989 р.

кельм адольф авгóстович, див. ÊЕЛЬ-
ÌА (Êåлüì) Аäîлüф Аâгóñòîâèч.

кельм (кельман) оскар едóардович на-
родився 1912 р. у с. Мойсіївка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. волоська балаклія 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вільне життя». 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 ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 14 жовтня 1938 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. після звільнення з-під 
варти висланий на довічне спецпоселення до 
вишневського р-ну Акмолінської обл. Казах-
ської РСР. На засланні працював у радгоспі 
трактористом. Реабілітований 5 жовтня 1962 р.

кельм отто андрійович народився 
1904 р. у с. Яковлівка бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нопавлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
завідувач ресторану. заарештований 11 лю-
того 1938 р. як член к.-р. організації та за 
шпигунську к.-р. діяльність (статті 5410, 546, 
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 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

кельм (келем) Рейнгольд фрідріхович 
народився 1901 р. у с. березова Гать жито-
мирського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Строївка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «прапор праці». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
іноземних держав (статті 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 10 вересня 1963 р.

кельма (кельм) адольф авгóстович на-
родився 1893 р. у кол. зосимівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. без певних занять, у минулому псаломщик 
лютеранської церкви. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 червня 1963 р.

кельман оскар едóардович, див. 
ÊЕЛЬÌ (Êåлüìàí) Оñêàð Еäóàðäîâèч.

кельмеШкейт герман фрідріхович на-
родився 1888 р. у м. Сувалки Сувалківської 
губ. Німець, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. заступник 
начальника з постачання південтехбуду. 
У 1926 р. за підозрілі шпигунські зв’язки із 
закордоном висланий на північ на 3 роки. 
заарештований 8 березня 1938 р. за націона-
лістичну та шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 17 листопада 1939 р. 
за шпигунство позбавлений волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбував у північ-
уралтабі. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

кельпе зінаїда григорівна народилася 
1902 р. і проживала в Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
Оператор машинолічильної станції. заарешто-
вана 14 листопада 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (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 засланні перебувала 
в м. Аральськ Кзил-Ординської обл. Казахської 
РСР. Кзил-Ординським облсудом 26 травня 
1944 р. (ст. 5810 ч. 2 КК РРФСР) позбавлена 
волі у вТТ на 10 років з обмеженням прав на 
5 років і конфіскацією майна. звільнена з-під 
варти 25 березня 1954 р. Ухвалою президії 
верховної Ради Казахської РСР від 29 лю-
того 1956 р. обмеження у правах і судимість 

знято. На 1957 р. проживала в Харкові. Ре-
абілітована 9 серпня 1957 р. і 12 травня 1997 р.

кемка олександр іванович народився 
1898 р. у с. Дуброва Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Козіївка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Ульянова. У 1934 р. під арештом Олевсько-
го Рв ДпУ. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 10 лютого 1938 р. за к.-р. наці-
оналістичну агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 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 2 червня 1961 р.

кемко (кемка) іван михайлович наро-
дився 1868 р. у Німеччині. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ульянова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 січня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної польської організації 
пОв (статті 5410, 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 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 березня 1959 р.

кемпік іван матвійович народив-
ся 1894 р. у м. Нови-Сонч Краківського пов. 
провінції західна Галичина Австро-Угорської 
імперії. поляк, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Котлярівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 29 листопада 1937 р. за 
к.-р. та диверсійну діяльність (статті 5410 ч. 1, 549 
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 5 грудня 1989 р.

кемпф гóстав фрідріхович народився 
1909 р. у м. Новий буг Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1927—1930 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Майстер планового ре-
монту верстатів ХТз. заарештований 4 люто-
го 1938 р. за шпигунство (статті 546, 5410 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 
8 років. Термін покарання відбував у Онегтабі 
на ст. плесецька північної залізниці. Спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 травня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

кендзеРська софія іванівна народи-
лася 1896 р. у м. полтава полтавської губ. 
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Українка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 4 листопада 1937 р. 
як дружина репресованого, справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 16 березня 
1938 р. як таку, що не підлягає розгляду особ-
ливою нарадою при НКвС СРСР, 7 квітня 
1938 р. звільнена з-під варти.

кендзеРський трохим йосиïович на-
родився 1898 р. у м. Томашпіль Могилів-по-
дільського пов. подільської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Службовець Харенерго. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за розвід-
увальну 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 30 червня 1959 р.

кеніг карл іванович народився 1916 р. 
у с. Катеринівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Слов’янськ 
Слов’янського р-ну Донецької обл. Робітник 
радгоспу Райтрансторгхарчу. У 1931 р. висла-
ний на Урал, із заслання втік. заарештований 
4 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
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 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кенігфест аврам-ісак лейбович наро-
дився 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник артілі «Ме-
талопромкооп». заарештований 20 серпня 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (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 15 серпня 1989 р.

кенігфест естер йосифівна народила-
ся 1898 р. у м. Гродно Гродненської губ. єв-
рейка, з ремісників, письмен., позапарт. про-
живала в Харкові. Робітниця артілі «Металп-
ромторгкооп». 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 північзалізничтабі. Реабілітована 
6 квітня 1989 р.

кеннель карл-арнольд фрідріхович на-
родився 1886 р. у бернському кантоні Швей-
царії. Німець, з кустарів, освіта вища, поза-

парт. проживав у м. Слов’янськ Донецької 
обл. завідувач аптеки. заарештований 25 жов-
тня 1937 р. за шпигунство на користь Німеч-
чини 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.

кеРевиЧ анатолій генріхович народився 
1912 р. у Києві. поляк, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник монтажного цеху радіомайстерні 
облпостачу Тсоавіахіму. заарештований 5 ве-
ресня 1937 р. за шпигунство і антирад. агіта-
цію (статті 546, 5410 КК УРСР). Харківським 
облсудом 13 січня 1938 р. справу повернено 
на дослідування; звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито проку-
ратурою Харківської обл. 9 березня 1938 р. че-
рез недостатність зібраних доказів (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), підписку про невиїзд анульовано.

кеРжеРман фаня аронівна народила-
ся 1909 р. у с. Тернівка Гайсинського пов. 
подільської губ. єврейка, з кустарів, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Друкарка водопровідтресту. заарешто-
вана 26 жовтня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 березня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Картабі. 
проживала в м. Красний Луч ворошилов-
градської обл. Реабілітована 29 березня 1957 р.

кеРжеРман Шмóль пінхóсович наро-
дився 1908 р. у с. Монастирище Липовецько-
го пов. Київської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., член вЛКСМ 
з 1930 р. проживав у Харкові. Інструктор 
ппХО. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
участь у військово-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) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1957 р.

кеРнеР максиміліан авгóстович наро-
дився 1875 р. у Німеччині. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт., до 1936 р. 
член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. пенсіонер, сто-
рож саду робітничого клубу. заарештований 
12 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 квітня 1938 р. 
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у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 10 червня 1958 р.

кесаР михайло андрійович народився 
1899 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ремонтного пункту 
ст. Красноград півд. залізниці. заарешто-
ваний 23 вересня 1937 р. як колишній біло-
гвардієць та за антирад настрої (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 5 січня 
1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) засу-
джений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. Термін пока-
рання відбував у вяттабі, де й помер 3 червня 
1938 р. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 27 жовтня 1938 р. вирок лін-
суду скасовано, справу повернено на дослі-
дування. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
29 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). 
Реабілітований 21 листопада 1997 р.

кеслеР аврам ілліч народився 1877 р. 
у м. жашків Таращанського пов. Київської 
губ. єврей, із службовців, освіта середня. 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
машинобудівного інституту. заарештований 
18 жовтня 1937 р. як агент німецької розвід-
ки (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 24 листопада 
1937 р. через недоведеність злочину зі звіль-
ненням з-під варти.

кетнеР карл іванович народився 1897 р. 
у с. бреслау [браслава] вольмарського пов. 
Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік столу замовлень заводу 
«Електроверстат». заарештований 18 січня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (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. Розстріляний 4 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

кетРик йосиï калістратович народив-
ся 1902 р. у с. василевичі віленської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник-формувальник 
НДІ металів. заарештований 14 жовтня 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. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

кеЧко юхим маркович народився 
1908 р. у с. поселичі Мозирського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1931—1934 рр. кандидат у чле-

ни вКп(б). проживав у Харкові. Комірник 
механоскладального цеху ХТз. У 1929 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі покараний 
на 3 роки примусробіт; 1930 р. розкуркулений 
і позбавлений виборчих прав заочно. зааре-
штований 2 листопада 1937 р. за к.-р. агіта-
цію та приховування соцпоходження (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листо-
пада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 68 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував на Амурській залізниці 
Далекосхідного краю. Справу закрито ЕКУ 
УНКвС по Харківській обл. 9 січня 1940 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кеШиШ’янц леон артемович народив-
ся 1887 р. у м. Александрополь Александро-
польського пов. Ериванської губ. вірмен, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. жердєвка жердєвського р-ну воронезь-
кої обл. завідувач виробничим відділом жер-
дєвського цукрозаводу. заарештований 24 бе-
резня 1938 р. за шкідницьку та шпигунську 
діяльність (статті 586, 587 КК РРФСР), для 
подальшого слідства направлений до Харкова 
у розпорядження УДб УНКвС по Харківській 
обл. Справу закрито 30 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кєсса ян давидович народився 1892 р. 
у [міст. байшкална] венденського пов. Ліф-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Май-
стер ХЕМзу і ХТГз. заарештований 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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 серпня 1989 р.

киба андрій савович народився 1900 р. 
у с. благодатне валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. благодатне валків-
ського р-ну Харківської обл. Шорник радгос-
пу ім. 1-го Серпня. заарештований 5 серпня 
1937 р. за поширення к.-р. анекдотів і зну-
щання над зображенням вождя партії (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 10 січня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 19 жовтня 1990 р.

кибальник павло омелянович на-
родився 1914 р. у с. Семенів Яр богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. помічник машиніста паровозного депо 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
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22 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (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) зі звільнен-
ням з-під варти.

кибенко петро федорович народився 
1911 р. у с. Кантакузівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чорнороб заводу ім. Шевченка. заарешто-
ваний 4 жовтня 1938 р. як член антирад. 
шкідницької організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 17 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кибкало сергій карïович народився 
1896 р. у с. Крутоярівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював сільгоспробітником у рад-
госпі «Кегичівський» у Кегичівському р-ні 
Харківської обл. заарештований 2 листо-
пада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 29 лис-
топада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 16 березня 1989 р.

кизим михайло іванович народився 
1903 р. у с. Чутове полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав і працював [агрономом] 
у радгоспі «п’ятигорськ» у балаклійському 
р-ні Харківської обл. У 1921 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
21 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. помер 21 січня 1939 р. у міс-
ці ув’язнення. Реабілітований 9 січня 1959 р.

кизим сергій абрамович народився 
1898 р. у м. Кострома Костромської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта початкова, канди-
дат у члени вКп(б) з 1931 р. проживав у Хар-
кові. Начальник 5-го відділення УРСМ ХОУ 
НКвС. заарештований 14 березня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
1 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

кийко андрій ерастович народився 
1899 р. у с. Лютенька Гадяцький пов. полтав-
ської губ. Українець, із службовців, освіта се-
редня спеціальна, позапарт., у 1919—1920 рр. 
член партії боротьбистів, у 1920—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 77. заарештований 18 квітня 1938 р. 
як член антирад. націоналістичної терорис-
тичної організації боротьбистів (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

кийко яків іванович народився 1884 р. 
у с. вільшани Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. вільшани Дерга-
чівського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу № 183. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 4 березня 1958 р.

киктенко макар петрович народився 
1879 р. у с. Григорівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
теслею в промгоспі № 16 у великобурлуць-
кому р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито великобурлуцьким Рв НКвС 
7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

киктєв петро стеïанович народився 
1878 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. волохів Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Димитрова. У 1930 р. розкуркулений. 
У 1931 р. висланий до північного краю. зааре-
штований 19 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським об-
лсудом 17 квітня 1939 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі в зМУ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

киктєв яків трохимович народив-
ся 1895 р. у с. волохів Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Мірошник 
радгоспу ім 16-річчя жовтня. У 1932 р. під 
арештом за службу в білій армії. заарештова-
ний 10 березня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 

КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

киндяков іван микитович народився 
1900 р. на хут. Нефедівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Нефедівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу «У путь». заарештований 20 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 27 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував в Амуртабі на ст. Тахтамигда Амурської 
залізниці. Реабілітований 22 березня 1989 р.

киндяков олександр якович народився 
1897 р. на ст. попове Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. варварівка півд. залізниці в юр’ївському 
р-ні Дніпропетровської обл. Черговий по 
станції. заарештований 13 січня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Ло-
зова півд. залізниці 5 квітня 1938 р. (ст. 159 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

киненеєв прокіï семенович народився 
1886 р. у с. Олексіївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. майно конфісковано, висла-
ний на Урал. У 1932 р. втік. 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 21 червня 1989 р.

кипенко захарій васильович народив-
ся 1896 р. у с. Каплунівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. запо-
рожець Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «запорожець», конюх. 
заарештований 4 грудня 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 сел. Тугач Саянського р-ну Красноярського 
краю. Реабілітований 16 червня 1989 р.

кипоРенко василь федорович наро-
дився 1910 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. Служив у м. псков 
псковської обл. Курсант школи окремого са-
перного батальйону військової частини 4319 
1-го стріл. корпусу. заарештований 14 серпня 
1938 р. за намір здійснити диверсію та анти-
рад. агітацію (статті 589 через ст. 19, 5810 ч. 1 
КК РРФСР) і військовим трибуналом ЛвО 
13 грудня 1939 р. виправданий.

киРаз-огли (кирасиді) іван іва-
нович народився 1902 р. у м. Керч Керч-
єнікальського градоначальства Таврійської 
губ. Грек, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-механік заводу «Світло шахтаря». зааре-
штований 15 грудня 1937 р. за шпигунську 

та шкідницьку діяльність (статті 546, 549 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.

киРеєв никанор олександрович на-
родився 1879 р. у м. Старобільськ Старо-
більського пов. Харківської губ. Українець, 
із службовців, письмен., позапарт. прожи-
вав у с. Минутка Харківського р-ну Харків-
ської обл. продавець Харпромторгу. У 1922 
і 1923 рр. під арештом органів ЧК за видачу 
білим комуністів. У 1932 р. під слідством за 
к.-р. діяльність. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію, висловлювання теро-
ристичних настроїв та зв’язок зі знайомими 
з польщі (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. Ре-
абілітований 29 березня 1989 р.

киРеєв олександр семенович народився 
1886 р. у с. Тарасівка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, з торговців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
складу управління Головпарфюмер Нарком-
харчопрому СРСР. заарештований 19 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної офі-
церської організації РОвС (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 
547, 548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

киРиленко герасим якович народився 
1897 р. у с. Ришавка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. притулове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 5 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 5411, 5410 ч. 1, 5411, 
546 через ст. 20 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

киРиленко семен микитович наро-
дився 1897 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коліс-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського, тесля. за-
арештований 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 
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20 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 листопада 1957 р.

киРиленко харитон максимович на-
родився 1885 р. у с. Черкаські Тишки Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завгосп Центрального телеграфу. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 10 березня 1989 р.

киРиленко яків васильович народився 
1884 р. у с. Гуринівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Тихоненко золо-
чівського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав, висланий до північного краю. 
У 1930 р. із заслання втік. заарештований 9 ве-
ресня 1937 р. за антирад. агітацію проти заходів 
партії та уряду (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 31 жовтня 1989 р.

киРилов лаврентій павлович народив-
ся 1903 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. У 1930 р. розкуркуле-
ний, підлягав висланню, втік. заарештований 
6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію, невдоволення 
рад. владою (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 16 червня 1989 р.

киРилов михайло тихонович народив-
ся 1894 р. у Москві. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 13 серпня 
1937 р. за к.-р. розмови у дачному поїзді і лін-
судом півд. залізниці 26 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 6 липня 1990 р.

киРиловський микола михайлович 
народився 1892 р. у м. полтава полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. юрисконсульт 
МТМ. заарештований 4 серпня 1937 р. за 
антирад. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

киРиЧек андрій харитонович народився 
1902 р. у с. Росоша Липовецького пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1926 р. проживав у Харкові. пра-
цівник Ленінського міського райжитлоуправ-
ління. заарештований 8 липня 1938 р. як член 
української націоналістичної к.-р. військової 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 січня 1939 р. за недоведеності складу зло-
чину, 1 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

киРиЧенко володимир трохимович на-
родився 1915 р. у с. Рашівка Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1931—1938 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент Харків-
ського юридичного інституту. заарештований 
4 червня 1938 р. як член антирад. групи та 
за фашистську агітацію (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. за антирад. вислов-
лювання попереднє ув’язнення зараховане як 
термін покарання, 23 жовтня 1939 р. з-під варти 
звільнений. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

киРиЧенко єлисей іванович народив-
ся 1892 р. у с. Черемушна валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чере-
мушна валківського р-ну Харківської обл. 
Робітник фабрики-кухні в Харкові. зааре-
штований 12 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.

киРиЧенко іван оïанасович на-
родився 1889 р. у с. волоська балаклія 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. волоська балаклія Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Серго. У 1931 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1932 р. за невиконання твердих за-
вдань господарство розпродане. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за антирад. та шкід-
ницьку 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 9 червня 1989 р.

киРиЧенко іван оïанасович народив-
ся 1908 р. у с. Гришівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. завідувач від-
ділу природознавства палацу піонерів. за-
арештований 1 жовтня 1937 р. як член анти-
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рад. троцькістської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 березня 
1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. Справу за-
крито особливою нарадою при НКвС СРСР 
26 лютого 1944 р. зі звільненням з-під варти.

киРиЧенко іван якович народився 
1888 р. у с. Дмитрієвка Курської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Шофер консульства Ні-
меччини. заарештований 24 жовтня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ко-
місією 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 8 серпня 1989 р.

киРиЧенко кóзьма михайлович наро-
дився 1875 р. у с. жемчужне павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
16 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР). помер 14 вересня 1937 р. 
у Лозівській районній лікарні. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 
20 вересня 1937 р. (ст. 4 КпК УРСР).

киРиЧенко олександр максимович 
народився 1890 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. богодухів богодухівського р-ну Харків-
ської обл. завідувач каси відділення Держбан-
ку. заарештований 5 квітня 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної повстан-
ської організації (статті 5410, 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 13 вересня 1957 р.

киРиЧенко олексій кирилович наро-
дився 1913 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Огульці 
валківського р-ну Харківської обл. Електро-
монтер ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за к.-р. троць-
кістську пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 5 травня 1938 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. На 1962 р. 
проживав у м. Люботин Харківської обл. Реа-
білітований 11 липня 1962 р.

киРиЧко костянтин денисович наро-
дився 1906 р. у с. Михайлівка Куп’янського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. бухгалтер ст. Куп’янськ північно-
Донецької залізниці. У 1928 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 13 січня 1938 р. за приховування 
свого соціального походження та проникнен-
ня обманним шляхом на залізничний тран-
спорт (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 1 листопада 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
3 роки. Реабілітований 24 листопада 1992 р. 

киРиЧок давид іванович народився 
1903 р. у м. Мельниця Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1923—1925 рр. член 
КпзУ, у 1932—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач складу контори 
«Союзутиль». У 1933 р. під слідством Ов УвО 
та ДпУ УСРР як член к.-р. організації та за 
шпигунство (статті 546, 5411 КК УСРР). за-
арештований 7 серпня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР [13 верес-
ня] 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. [у Хар-
кові]. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

киРияЧенко стеïан трохимович наро-
дився 1870 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. пастух. 
У 1930 р. розкуркулений, підлягав висланню, 
втік. заарештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. 
роботу (ст. 5410 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 Тайгин-
ському вТТ. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

киРієнко анастасія павлівна народилася 
1884 р. у м. бахмут бахмутського пов. Катери-
нославської губ. Українка, із службовців, освіта 
середня, до 1937 р. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Фельдшер 12-ї лікарні. заарешто-
вана 16 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 соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. На засланні перебувала в м. Алма-Ата 
Казахської РСР. Реабілітована 7 грудня 1956 р. 

киРієнко іван іванович народився 
1887 р. у с. Лави Сосницького пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1917 р. член партії соціалістів-ре-
волюціонерів, у 1919—1935 рр. член вКп(б). 



222 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

проживав у Харкові. Уповноважений із заго-
тівель Харківського міськплодовочторгу. за-
арештований 12 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 5411, 548 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 27 листопада 1937 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Сибта-
бі. Реабілітований 26 жовтня 1962 р.

киРієнко іван михайлович народився 
1895 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта неповна середня, член вКп(б) 
з 1917 р. проживав у Харкові. Директор за-
воду ім. Шевченка. заарештований 17 серпня 
1937 р. як член антирад. терористичної орга-
нізації правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
5 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 28 вересня 1957 р.

киРієнко марія гаврилівна народи-
лася 1896 р. у с. загребелля пирятинського 
пов. полтавської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 24 жов-
тня 1937 р. як дружина ворога народу (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. 
померла 3 листопада 1970 р. в Харкові. Реабі-
літована 25 січня 1957 р.

киРієнко федір григорович народився 
1903 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Диспетчер 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
11 лютого 1938 р. як керівник баптистської 
секти та за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), а 25 травня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. заліз-
ниці 8 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

киРій стеïан семенович народився 
1901 р. у с. Мотузівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Комунарка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 8 вересня 1937 р. за антирад. і антикол-
госпну агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі 

у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. На 1960 р. член колгоспу «Черво-
ний комунар» Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 2 грудня 1960 р.

киРко іван лóкич народився 1897 р. 
у с. Шелестове валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Шелестове Коломацького р-ну 
Харківської обл. Чорнороб Ананьївського цу-
крозаводу. У 1929 р. майно частково конфіс-
ковано. У 1931 р. розкуркулений. До 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 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.

киРнос андрій іванович народив-
ся 1898 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, член вКп(б) 
з 1928 р. Начальник військспецбудівництва 
ХвО. заарештований 16 вересня 1937 р. за 
участь у військово-фашистській змові (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 8 січня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 9 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 грудня 1957 р.

киРнос галина василівна народила-
ся 1906 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта вища, позапарт. завідувач 
спецчастини Харківської обласної дослідної 
станції. заарештована 18 жовтня 1937 р. як дру-
жина 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. Термін покарання відбувала в Ак-
молінському табвідділенні Картабу. звільнена 
з-під варти 2 лютого 1947 р. На 1956 р. про-
живала в с. Тогузак Карабаликського р-ну Кус-
танайської обл. Реабілітована 17 липня 1956 р.

киРпаль стеïан іванович народився 
1894 р. у с. пенянка Суджанського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у бурякорадгоспі «Федорівський» 
у великобурлуцькому р-ні Харківської обл. 
Начальник політвідділу бурякорадгоспу. за-
арештований 18 серпня 1937 р. за троцькістські 
погляди і ворожі вислови на адресу керівників 
партії та уряду (ст. 5410 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 16 січня 1938 р. 
засуджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 2 роки. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 31 березня 1938 р. 
вирок облсуду скасовано, справу направлено 
на новий розгляд зі стадії досудового слідства 
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зі звільненням з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито великобурлуцьким Рв 
НКвС 14 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

киРпанева текля дем’янівна народи-
лася 1900 р. у с. Городне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітни-
ків, письмен., позапарт. проживала в Харко-
ві. Робітниця м’ясокомбінату. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина засудженого 
за шпигунство на користь польщі Мости-
бродського М. І. (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ХОУ 
НКвС 27 листопада 1937 р. на підставі того, 
що вона не є дружиною Мостибродсько-
го М. І. звільнена з-під варти 3 грудня 1937 р.

киРпаЧ іван данилович народився 1881 р. 
у м. Лодзь Лодзинського пов. петроковської 
губ. Німець, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Швейцар СШ. зааре-
штований 8 лютого 1938 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність на користь іноземної держа-
ви (статті 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. (статті 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 4 січня 1957 р.

киРсанов василь павлович народився 
1906 р. у с. Горобисько Люблінської губ. Укра-
їнець, з військовослужбовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав і працював 
зоотехніком у радгоспі «перемога» у вовчан-
ському р-ні Харківської обл. заарештований 
4 серпня 1938 р. за шпигунську та шкідницьку 
діяльність (статті 546, 547 КК УРСР), помер 
13 серпня 1939 р. у в’язниці внаслідок голо-
дування. Справу закрито 29 квітня 1958 р. 
Реабілітований 9 березня 1994 р.

киР’янов валер’ян васильович наро-
дився 1901 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із селян, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Економіст облпромспілки. У 1930 р. під 
слідством як білий офіцер. заарештований 
28 березня 1938 р. як член білогвардійської 
терористичної організації та за диверсійну 
діяльність (статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
20 жовтня 1938 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна. Розстріля-
ний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 19 грудня 1957 р.

киР’янов всеволод васильович наро-
дився 1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт. Інженер-
нормувальник лабораторії Наркомату легкої 
промисловості. заарештований 23 березня 
1938 р. як член к.-р. бойової військової орга-
нізації (статті 5410 ч. 1, 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 Харко-
ві. Реабілітований 19 грудня 1957 р.

кисельов василь герасимович наро-
дився 1896 р. у Києві. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, член вКп(б) з 1922 р. 
проживав у Харкові. Голова планової комі-
сії Харківської міської ради. заарештований 
17 серпня 1937 р. як член троцькістської те-
рористичної організації (статті 548, 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 з негайним виконанням вироку 
згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 6 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 листопада 1957 р.

кисельов володимир григорович на-
родився 1915 р. у с. бариш Корсунського пов. 
Симбірської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та середня, позапарт., член вЛКСМ з 1932 р. 
проживав у сел. Есхар Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Старший черговий електромон-
тер ДЕС-2. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
за здійснення диверсійних актів, антирад. 
агітацію та розпалювання національної во-
рожнечі (статті 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 8 травня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки; за ст. 549 КК УРСР виправданий. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі. 
На 1990 р. проживав у м. Черкаси. Реабіліто-
ваний 24 квітня 1990 р. і 9 листопада 1992 р.

кисельов макар гордійович народився 
1895 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. пожеж-
ник складу № 23 Управління прикордонної 
і внутрішньої охорони НКвС. заарештований 
10 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 11 лютого 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кисельов михайло олександрович на-
родився 1891 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер магазину «залізничзапчастина». 
заарештований 17 січня 1938 р. за службу 
в білій армії у минулому, проникнення на 
роботу на транспорт обманним шляхом та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито лінсудом північно-Донецької 
залізниці 10 липня 1938 р. (статті 296, 297, 302 
КпК УРСР).

кисельов федір іванович народив-
ся 1883 р. у с. Дементіївка Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Українка Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник харків-
ської контори «Союзпродмаг». У 1929 р. розкур-
кулений. У 1930 р. позбавлений виборчих прав 
і висланий на північ. У 1933 р. з місця вислання 
втік. заарештований 10 жовтня 1937 р. за анти-
рад. 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 19 квітня 1994 р.

кисіль андрій антонович народився 
1897 р. у с. Новоселівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоселівка 
Нововодолазького р-ну Харківської обл. Ро-
бітник на кар’єрі Мереф’янського склозаводу. 
У 1929(30) р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. 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 14 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Хабаровському краї, в Карело-Фінській 
РСР та Рибінському вТТ, де й помер 16 черв-
ня 1942 р. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

кисіль іван олексійович народився 
1872 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бугаївка 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 15 черв-
ня 1938 р. як член антирад. диверсійної те-
рористичної організації, що ставила на мету 
знищення майна колгоспу та колгоспників 
(статті 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Савинським Рв НКвС 18 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кисіль іван омелянович народився 
1874 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Губарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Гути півд. залізниці. У 1932 р. май-
но конфісковано. заарештований 12 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 22 вересня 1992 р. 

кисіль микола михайлович народився 
1895 р. у м. Мінськ Мінської губ. білорус, із 
службовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер панчішної фабрики. за-
арештований 14 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 22 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

кисіль павло митрофанович народив-
ся 1896 р. у с. Черемушна валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер 5-ї меблевої фабрики. заарештований 
22 березня 1938 р. як колишній петлюрівець, 
командир повстанського загону к.-р. укра-
їнської есерівської бойової організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1960 р.

кисіль павло францович народився 
1892 р. у м. павлоград павлоградського пов. 
Катеринославської губ. поляк, з міщан, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. близнюки 
близнюківського р-ну Харківської обл. Стар-
ший бухгалтер райвиконкому. заарештований 
28 жовтня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР), справу 
закрито близнюківським Рв НКвС 25 березня 
1939 р. за недостатності зібраних матеріалів.

кисіль тихін іванович народився 1901 р. 
у с. Губарівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на ст. Гути півд. 
залізниці. Робітник станції. У 1932 р. роз-
куркулений. У 1933 р. за невиконання хлібо-
заготівлі майно конфісковано. заарештова-
ний 12 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. Термін покарання відбував у бурей-
табі. Реабілітований 22 вересня 1992 р.

кислань андрій лаврентійович народив-
ся 1886 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб ХпРз. заарештований 13 листо-
пада 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), а 5 грудня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 26 червня 1938 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

кисленко микола хомич народився 
1878 р. у с. Каплунівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1906 р. член партії 
соціалістів-революціонерів. проживав у Хар-
кові. Статистик артілі інвалідів «Шкіряник». 
заарештований 28 жовтня 1937 р. як член 
підпільної правоесерівської організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
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(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

кисленко михайло миколайович на-
родився 1902 р. у с. Томаровка бєлгородсько-
го пов. Курської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Диспетчер ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 21 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію та підривну діяльність на транспорті 
(статті 5410, 5630 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
3 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

кисленко юхим григорович народив-
ся 1894 р. у с. Коротич Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Коротич Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

кислинський клавдій матвійович на-
родився 1895 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ремонтної контори. заарештований 
6 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. Розстрі-
ляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 лютого 1958 р.

кислиця ілля германович народив-
ся 1905 р. у с. Григорівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Технічний керівник пункту заготзер-
на. заарештований 8 квітня 1938 р. як член 
української к.-р. націоналістичної організації 
та за шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

кислиця павло євменович народився 
1900 р. у с. Коротич Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, член вКп(б) з 1924 р. проживав у Києві. 
Комісар військового транспорту будівельного 
відділу штабу КвО. заарештований 20 червня 
1938 р. як член української військової націо-
налістичної організації та за к.-р. шкідницьку 

діяльність (статті 541 п. «б», 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 23 вересня 1939 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у пів-
нічуралтабі. Реабілітований 9 грудня 1955 р.

кисляков венедикт матвійович наро-
дився 1887 р. у с. Думиничі жиздринського 
пов. Калузької губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРзу. заарештова-
ний 27 квітня 1938 р. як член польської шкід-
ницької диверсійної організації та за підривну 
роботу (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. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

кисляков микола васильович наро-
дився 1899 р. у м. Новочеркаськ Черкаського 
окр. Області війська Донського. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. військовий керівник спортив-
ного товариства «Харчування». заарештований 
19 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

китаєв сергій миколайович народився 
1887 р. у міст. Нова прага Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Чоботар артілі «Червона зірка». зааре-
штований 14 січня 1938 р. за шпигунську ро-
боту у складі шпигунської терористичної гру-
пи (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 28 вересня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 4 липня 1958 р.

китаєв федір максимович народився 
1885 р. у с. Чистоводівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Чистоводівка 
Савинського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу ім. Леніна. заарештований 5 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Савинським Рв НКвС 
9 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
28 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

китЧенко гнат омелянович народився 
1896 р. у с. Китченківка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Китчен-
ківка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Тесля ст. Люботин півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1931 р. майно конфіско-
ване. заарештований 13 серпня 1937 р. за 
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антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 10 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1992 р.

китЧенко іван іванович народився 
1891 р. у с. Китченківка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. володи-
мирівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник підсобного господарства воло-
димирівського будинку відпочинку. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію, невдоволення рад. 
владою (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 Амуртабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 8 квітня 1944 р. термін по-
карання знижено на 6 міс., з-під варти звіль-
нений 6 березня 1947 р. На 1956 р. проживав 
у с. пархомівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 21 червня 1989 р.

киценко григорій миколайович наро-
дився 1892 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харків-
ської обл. бухгалтер лікарні. заарештований 
6 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 29 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 13 листопада 1959 р.

киценко петро петрович народився 
1901 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. при-
ймальник заводу «Харчоторг». заарештований 
29 квітня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної троцькістської організації (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 15 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

киценко федір іванович народився 
1883 р. у с. Анастасівка Міуського окр. Об-
ласті війська Донського. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Гути бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник 
первухинського цукрозаводу. У 1921 р. за 
службу у білих засуджений на 3 роки по-
збавлення волі з пораженням прав на 2 роки. 
заарештований 7 грудня 1937 р. за службу 
у Добровольчій армії Денікіна, приховування 
цього факту, створення к.-р. шкідницької 
організації та привласнення звання червоно-
го партизана (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 11 грудня 1989 р.

кицеРа (кицер) володимир олександро-
вич народився 1902 р. у м. загір’я провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із службовців, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Механік ме-
дичного інституту. заарештований 30 лип-
ня 1938 р. як агент іноземної розвідки, за 
шпигунство та диверсії (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 25 листопада 1960 р.

кицеРа (кицер) остаï олександрович 
народився 1898 р. у м. Тернопіль Тернопіль-
ського пов. провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського механіко-
машинобудівного інституту. заарештований 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(статті 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. Роз-
стріляний 3 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 грудня 1960 р.

киЧенко валентин данилович народив-
ся 1907 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-механік ХпРз. заарештований 5 серпня 
1937 р. за к.-р. троцькістську націоналістичну 
агітацію та шкідництво (статті 549, 547 через 
ст. 16, 5410, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 20 березня 1958 р.

киЧигін карïо тарасович народився 
1900 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Чорно-
роб ХпРз. У 1930(2) р. розкуркулений. зааре-
штований 6 листопада 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 21 червня 1989 р.

киЧигін максим тарасович народився 
1903 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
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Олексіївського р-ну Харківської обл. пекар 
пекарні Транспортхарчу у Харкові. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як куркуль та 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 в Амур-
табі. Справу закрито ЕКУ УДб УНКвС по 
Харківській обл. 27 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), 15 жовтня 1939 р. з-під варти 
звільнений. Реабілітований 3 липня 1989 р.

киЧигін федір тарасович народився 
1898 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Робітник 
пивзаводу в с. Лихачове. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 6 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 9 листопада 1992 р.

киЧкін стеïан андрійович народився 
1893 р. у с. панінське пронського пов. Ря-
занської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник навчальної частини 
оперкурсів НКвС УРСР. заарештований 
25 липня 1938 р. за шпигунство і незаконне 
зберігання зброї (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

киШинський михайло федорович 
народився 1867 р. у м. Костянтиноград Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер інститу-
ту невідкладної хірургії та переливання крові. 
заарештований 14 березня 1938 р. як агент 
німецької розвідки та за шпигунську роботу 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 
1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) ви-
несено ухвалу про розстріл. помер 29 вересня 
1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

киШинський павло стеïанович на-
родився 1901 р. у м. Слов’янськ Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б). проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст депо ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 20 червня 1938 р. за навмисне 
пошкодження засобів залізничного транспор-
ту з к.-р. метою (ст. 549 КК УРСР), а 4 жов-
тня 1938 р. звільнений з-під варти на підписку 

про невиїзд. Справу закрито транспортним 
прокурором Лозівської дільниці півд. залізни-
ці 30 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

киШинський терентій семенович на-
родився 1878 р. у с. Киселі зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Киселі Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний партизан». заарештований 9 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 7 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

киШка павло полікарïович народився 
1907 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Довжик 
петрівського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
петрівської ділянки Ізюмського лісництва. 
позбавлений виборчих прав. У 1933 р. роз-
куркулений. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за ворожі настрої, к.-р. агітацію, шкідництво 
(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. 
Термін покарання відбував у Тайшеттабі. Ре-
абілітований 5 березня 1997 р.

кищенко мирон юхимович народився 
1897 р. у с. Чорноглазівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював сільгоспробітником у радгоспі 
«Комсомолець» у Лозівському р-ні Харків-
ської обл. У 1930 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав, від вислання перехову-
вався. заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 11 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 березня 1989 р.

киян ілля михайлович народився 1906 р. 
у с. Хлібне павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хлібне 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
пвРз. У [1931] р. розкуркулений. заарешто-
ваний 12 жовтня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської диверсійної шкідницької 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. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

киян-каменєва Уляна миколаївна 
народилася 1912 р. у с. Хлібне павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнка, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживала в с. Хлібне Лозівського р-ну 



228 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

Харківської обл. Домогосподарка. заарешто-
вана 20 листопада 1937 р. як дружина засу-
дженого члена к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 7 квітня 1938 р.

кияниця гаврило данилович народився 
1879 р. у м. Новомосковськ Новомосковсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Леб’яже зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя», коваль. за-
арештований 7 грудня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора у спец-
справах 9 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

киянов григорій іванович народився 
1901 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, письмен., поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. зааре-
штований 4 березня 1938 р. як член к.-р. орга-
нізації та за шпигунство (статті 546, 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Ізюмською 
міжрайоперслідгрупою 15 квітня 1938 р. за 
недоведеності складу злочину зі звільненням 
з-під варти.

кияШко петро григорович народив-
ся 1879 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Сторож ст. богодухів півд. залізниці. зааре-
штований 10 лютого 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.

кіблеР іван андрійович народився 1906 р. 
у с. Судиха Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Нестеліївка Лозівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Нове 
життя». заарештований 21 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за шпигунську діяль-
ність (статті 5411 через ст. 17, 547 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 29 вересня 1958 р.

кіблеР оскар генріхович народився 
1913 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 
6 травня 1938 р. як член німецької к.-р. наці-

оналістичної організації та за к.-р. діяльність 
(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 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

ківва дмитро федотович народився 
1891 р. у м. полтава полтавської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер харківського 
відділення Союзтранспроекту. заарештований 
21 жовтня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної диверсійної повстанської організації (стат-
ті 541 п. «а», 549, 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 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

ківШ юхим данилович народився 
1898 р. у с. преображенське зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Миронів-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нове життя». У 1934 р. за несплату 
держподатків майно конфісковано. заарешто-
ваний 27 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(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. Термін покарання відбував у Ниж-
амуртабі. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ківШаР архиï назарович народився 
1882 р. на хут. Степна Новоселівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у м. Ку-
п’янськ Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб цукрозаводу. У 1930 р. розкуркуле-
ний. У 1931 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі в концтаборі на 3 роки. заарештований 
23 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 548 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 5 червня 1989 р.

ківШаР олександр петрович народився 
1908 р. у с. Новоолександрівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у с. байрак вовчанського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ча-
паєва. заарештований 2 вересня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і спецко-
легією Харківського облсуду 10 січня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

ківШаР стеïан петрович народився 
1901 р. у с. Новоолександрівка вовчансько-
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го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоолександрівка печенізького р-ну 
Харківської обл. Рахівник 3-го відділення 
радгоспу «Червона хвиля». заарештований 
3 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 11 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 28 листопада 1958 р.

кізка омелян йосиïович народився 
1896 р. у с. Нова Чернещина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова Чернещина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
розкуркулений і висланий за межі сільради. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 7 липня 1989 р.

кізко петро васильович народився 
1913 р. у с. Стара водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у минулому член вЛКСМ. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. працівник газети «Колек-
тивний шлях». заарештований 29 березня 
1938 р. за спробу здійснити теракт на заліз-
ниці (статті 546 через ст. 17, 549 через ст. 17 
КК УРСР), справу закрито Куп’янським Рв 
НКвС 25 лютого 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
147 КпК УРСР) зі звільненням з-під вар-
ти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
військовою прокуратурою ХвО 16 [березня] 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

кілевиЧ альфред михайлович народився 
1897 р. у м. Фрауенберг Гольдингенського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Керуючий справами УНДІ організації вироб-
ництва. заарештований 30 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 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кім ен хан народився 1916 р. у м. вла-
дивосток приморської обл. Кореєць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1935—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
Робітник ліжкового заводу ім. Чубаря. зааре-
штований 19 березня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність на користь Японії (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 

Харківській обл. від 8 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 травня 1989 р.

кім єн сен (єн сек) народився 1904 р. 
у м. владивосток приморської обл. Кореєць, 
з робітників, освіта вища, у 1923—1927 рр. член 
вЛКСМ, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у м. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. військовий інженер ДАРДзу № 2. зааре-
штований 14 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (статті 546, 547 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 11 жовт-
ня 1939 р. за шпигунські зв’язки позбавлений 
волі на строк попереднього ув’язнення. На 
1957 р. проживав у м. Кустанай, працював 
головним інженером Кустанайського тресту  
радгоспів. Реабілітований 26 липня 1957 р.

кімаР стефан людвігович народився 
1887 р. у м. будапешт Австро-Угорської імпе-
рії. Угорець, з робітників, освіта середня, по-
запарт., у 1917—1930 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Андріївка великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. бухгалтер радгоспу № 16 
Каучукпромгоспу. заарештований 21 січ-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 7 травня 
1939 р. засуджений на 1 рік 3 міс. позбавлення 
волі з пораженням прав на 1 рік із зарахуван-
ням терміну попереднього ув’язнення в строк 
покарання. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 11 серпня 1939 р. вирок облсуду скасова-
но, справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

кіммель софія миколаївна народилася 
1906 р. у м. Кишинів бессарабської губ. Ро-
сіянка, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Лікар 1-ї радлікарні. 
заарештована 27 вересня 1937 р. як дружина 
члена антирад. терористичної шкідницької ор-
ганізації правих (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 листопада 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Устьвимтабі. Особливою 
нарадою при НКвС СРСР 7 жовтня 1944 р. 
за високі виробничі показники та відмінну 
поведінку в побуті термін покарання зниже-
но на 6 міс. Реабілітована 24 березня 1956 р.

кінас альберт карлович народився 
1898 р. у с. Сарнівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новомихайлів-
ка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Конюх колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 23 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
роботу (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 19 січня  
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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 20 червня 1958 р.

кіндлеР володимир андреасович (андрі-
янович) народився 1908 р. у с. Судиха Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Судиха Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. ветеринарний санітар колгоспу 
ім. петровського. заарештований 15 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 12 червня 1959 р.

кіндлеР генріх іванович народився 
1888 р. у кол. Шенталь Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Судиха Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
15 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини, що проводив 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. Реабілі-
тований 8 серпня 1989 р.

кіндлеР генріх фрідріхович народився 
1911 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Суди-
ха Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 14 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 12 червня 1959 р.

кіндлеР гóстав іванович народився 
1906 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Суди-
ха Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. як прибічник фашист-
ської Німеччини та за антидержавну 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 ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 14 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 14 квітня 1989 р.

кіндлеР отто іванович народився 1895 р. 
у Херсонській губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Судиха Сах-

новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як прибічник фашистської Німеччи-
ни 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 31 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кіндлеР павлина йосифівна народилася 
1891 р. у с. Судиха Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німкеня, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживала в с. Судиха Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. пе-
тровського. заарештована 16 грудня 1937 р. за 
зв’язок з німецьким консульством і к.-р. агі-
тацію (статті 5410, 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 15 квітня 1989 р.

кіндлеР фрідріх фрідріхович народився 
1907 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Судиха Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
[14] лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 547, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 12 червня 1959 р.

кіндлеР яків іванович народився 1907 р. 
у с. Тавежня Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Судиха Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Тракторист 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
26 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській 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.

кіндлеР яків фрідріхович народився 
1905 р. у с. Судиха Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Го-
лова колгоспу ім. петровського. заарештова-
ний 23 грудня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та за шкідництво (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
31 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 липня 1989 р.
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кіндРатенко корній іванович, див. 
ÊОНДÐАТЕНÊО (Ê³íäðàòåíêî) Êîðí³й ²âàíîâèч.

кіндРатенко (кондратенко) павло кли-
мович народився 1905 р. у сел. Крива балка [Та-
ганрозького окр. Області війська Донського]. 
Українець, із селян, освіта незакінчена вища, 
позапарт., до 1936 р. член вЛКСМ і вКп(б). 
проживав у Харкові. Технічний керівник Хар-
ківської контори «Головширвжиток». зааре-
штований 12 червня 1938 р. як член антирад. 
повстанської організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 24 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кіне Рóдольф карлович народився 1885 р. 
у кол. Кронау Херсонського пов. Херсонської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Лачинове барвінківсько-
го р-ну Харківської обл. завідувач магазину 
№ 4 Семенівського сільспоживтовариства. за-
арештований 17 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини та за антидержавну 
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 27 липня 1989 р.

кіне яків карлович народився 1903 р. 
у с. Чучово Челябінського пов. Оренбурзької 
губ. Німець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у кол. Лачинове барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник Гаврилівської МТС. 
заарештований 17 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської Німеччини, який проводив 
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 8 серпня 1989 р.

кінШаков сергій іванович народився 
1884 р. у с. єфремівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. єфремівка Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Тесля радгоспу 
«більшовик». У 1930 р. розкуркулений і ви-
сланий до північного краю на 3 роки. зааре-
штований 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 24 лютого 1994 р.

кіпеРман наóм якович народився 
1904 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. єврей, соціальне походжен-
ня невідоме, освіта середня, у 1923—1931 рр. 
член вЛКСМ, член вКп(б) з 1931 р. про-
живав у Харкові. Інструктор облспоживспіл-
ки. заарештований 15 липня 1938 р. як член 

антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
5 вересня 1939 р. виправданий.

кіРага йосиф владиславович народився 
1875 р. у варшаві. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
23 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (статті 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 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 вересня 1959 р.

кіРицев антон іванович народився 
1891 р. у с. Ялта Маріупольського пов. Кате-
ринославської губ. Грек, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Лікар-рентгенолог за-
лізничної поліклініки ст. Ізюм північно-До-
нецької залізниці. заарештований 24 листо-
пада 1937 р. як член диверсійної шкідницької 
організації та за підривну роботу (статті 547, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 4 травня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00447 від 30 червня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 травня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 12 липня 1956 р.

кіРицев василь іванович народився 
1914 р. у с. Ялта Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. Грек, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Студент всеукраїнського інституту фі-
зичної культури. заарештований 31 грудня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 29 червня 1939 р. за ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР зі звільненням з-під варти.

кіРіафіді іван георгійович народився 
1919 р. і проживав у Харкові. Грек, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. Робітник артілі «Схід». 
заарештований 15 грудня 1937 р. за шпигунство 
та націоналістичну діяльність (статті 546, 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 4 лютого 1938 р. (директива 
НКвС СРСР № 50215 від 11 грудня 1937 р.) по-
збавлений волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 люто-
го 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у воркуттабі. Реабілітований 2 березня 1962 р.

кіРіафіді костянтин георгійович наро-
дився 1911 р. у м. Трапезунд Османської імпе-
рії. Грек, з міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. продавець магазину 
№ 7. заарештований 29 грудня 1937 р. за к.-р. 
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націоналістичну та шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 29 жовтня 1939 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі, де й помер 27 груд-
ня 1941 р. Реабілітований 25 травня 1962 р.

кіРос зінаїда ставрівна народилася 
1903 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Артистка Харківського театру 
естради. заарештована 21 вересня 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 11 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлена во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. звільнена достроково 31 серп-
ня 1943 р. на підставі директиви НКвС/НКю 
та прокурора СРСР №467/1871/117-с від 
23 жовтня 1942 р. У серпні 1946 р. повернула-
ся до Харкова. Реабілітована 28 серпня 1964 р.

кіРос ставро дмитрович народився 
1864 р. у м. волос, Греція. Грек, із цирко-
вої сім’ї, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Артист Держцирку. заарештований 
15 грудня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 січня 1938 р. за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

кіРсанова антоніна василівна народи-
лася 1907 р. у м. єкатеринбург єкатеринбурзь-
кого пов. пермської губ. Росіянка, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. помічник бухгалтера теплофіка-
ційної контори «південенергобуд». заарешто-
вана 20 травня 1938 р. як дружина репресо-
ваного зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 23 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. На 
1989 р. проживала в м. Сочі, інвалід 2-ї групи.

кіРхнеР федір андрійович народився 
1911 р. у с. Мар’їно баталпашинського від. Ку-
банської обл. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Регулюваль-
ник тракторів ХТз. заарештований 3 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 20 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кіРШе микола йосифович народився 
1899 р. у с. Михайлівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець [ассирієць], із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у с. Шевелівка балаклійського 
р-ну Харківської обл. Директор СШ. зааре-
штований 1 квітня 1938 р. як член к.-р. органі-

зації та 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 13 січня 1961 р.

кіРШтейн маргарита іванівна народи-
лася 1889 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німке-
ня, з робітників, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживала в Харкові. Учителька СШ 
№ 29. заарештована 3 червня 1938 р. як член 
націонал-фашистської партії та за к.-р. фа-
шистську роботу (статті 5411, 5410 ч. 1, 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за належність до 
антирад. організації вислана до Казахстану 
на 3 роки. Реабілітована 13 квітня 1989 р.

кісельгоф яків мойсейович народився 
1904 р. у с. Софіївка Катеринославської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, у 1927—
1938 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. На-
чальник клубу 21-го мотострілецького баталь-
йону ХвО. заарештований 2 липня 1938 р. за 
участь в антирад. військово-фашистській змові 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 жов-
тня 1939 р. позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі, звільне-
ний з-під варти 8 квітня 1944 р. заарештований 
УМДб по Молотовській обл. 28 квітня 1949 р. за 
участь в антирад. військово-фашистській змові 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 25 черв-
ня 1949 р. висланий на поселення до Красно-
ярського краю. На 1956 р. проживав у м. Но-
восибірськ. Реабілітований 11 травня 1956 р.

кіт костянтин васильович, див. ÊОТ (Ê³ò)  
Êîñòÿíòèí Âàñèлüîâèч.

кіт олександр васильович, див. ÊОТ 
(Ê³ò) Олåêñàíäð Âàñèлüîâèч.

кіт семен якович, див. ÊОТ (Ê³ò) Сåìåí 
Яêîâèч.

кіт стеïан іванович, див. ÊОТ (Ê³ò) 
Сòåïàí ²âàíîâèч.

кіттель альберт павлович народився 
1892 р. у м. Гродно Гродненської губ. Німець, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. виконроб лінійно-тех-
нічного вузла Харківського облуправління 
зв’язку. заарештований 22 грудня 1937 р. за 
шпигунську підривну діяльність (статті 546, 549 
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 4 березня 1960 р.

кітЧенко василь петрович народився 
1880 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Тесля колгоспу ім. Леніна. за невико-
нання держзобов’язань майно конфісковано. 
заарештований 25 листопада 1937 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 травня 1989 р.

кіШ іван михайлович народився 1882 р. 
у м. Чонград Королівства Угорщина Австро-
Угорської імперії. Угорець, з робітників, осві-
та початкова, член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Робітник ХТз. заарештований 12 квітня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
21 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 березня 1959 р.

кіШка андрій (андріян) григорович 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 ім. Орджонікідзе. заарештований 
4 вересня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
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 
в Унжтабі, де й помер 13 березня 1942 р. Реа-
білітований 22 березня 1957 р.

кіШка іван павлович народився 1898 р. 
у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Чепіль балаклійського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Орджоні-
кідзе. У 1932 р. розкуркулений. заарештова-
ний 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 5 липня 1963 р.

кіШка олексій петрович народився 
1908 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. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 16 жовтня 1937 р. як член 
повстанської к.-р. організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний у Харкові, 
дата виконання вироку невідома. Реабілітова-
ний 22 березня 1957 р.

кіШка павло григорович народився 
1873 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Чепіль балаклійського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. заарештова-
ний 4 вересня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
організації (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний у Харкові, дата виконання виро-
ку невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

клавЧенко михайло петрович наро-
дився 1902 р. у с. Стара Івановка валуйського 
пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник механічних майстерень 
вантажної служби Управління півд. залізни-
ці. заарештований 13 червня 1938 р. як член 
правотроцькістської організації та за к.-р. ді-
яльність (статті 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1969 р.

кладієв йосиï федотович народився 
1879 р. на хут. жигаловка Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. підсереднє великобур-
луцького р-ну Харківської обл. Сторож під-
середнянського бурякорадгоспу. У 1930(1) р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1932 р. під слідством органів ДпУ як кур-
куль. заарештований 14 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 Сибтабі в с. верхні Че-
були Новосибірської обл., 10 серпня 1940 р. 
звільнений з-під варти достроково. На 1967 р. 
працював у колгоспі «правда» Корочансько-
го р-ну бєлгородської обл. Реабілітований 
25 серпня 1997 р. і 14 квітня 1967 р.

кладман берта йосифівна народилася 
1910 р. у м. Харбін, Китай. єврейка, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживала в Харкові. викладач Інституту 
лінгвістики та курсів при технічній станції 
ХТз. заарештована 16 грудня 1937 р. за шпи-
гунську роботу (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 люто-
го 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 27 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітована 20 вересня 1957 р.

кладько іван гнатович народився 
1890 р. у с. Семенівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у с. Криштопівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Секретар Криштопівської МТС. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за агітацію, 
спрямовану на розвал колгоспів, навмисне 
заплутування звітності під час роботи рахів-
ником (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 червня 1989 р.

кладько федір михайлович народився 
1880 р. у с. Уплатне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Уплатне 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «зоря комунізму». У 1929 р. розкур-
кулений, висланий до північного краю, по-
вернувся у 1933 р. заарештований 6 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію, спрямовану на розвал 
колгоспу (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.

класс авгóст іванович народився 1891 р. 
у с. василівка Катеринославського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у кол. без-
пальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Коваль колгоспу «Роте штерн». зааре-
штований 17 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 10 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 18 квітня 1989 р.

класс леонтій іванович народився 
1899 р. у с. Катеринівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Кате-
ринівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Шлях до соціалізму». 
У 1933 р. 3 міс. під слідством близнюківсько-
го Рв ДпУ за к.-р. агітацію. заарештова-
ний 6 вересня 1937 р. за поширення антирад. 
чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 6 травня 1989 р.

класс Рóдольф іванович народився 
1905 р. у с. юркове павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у кол. без-
пальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. бригадир колгоспу «Роте штерн». зааре-
штований 17 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 10 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 21 квітня 1989 р.

классен іван якович народився 1891 р. 
у с. Хортиця Олександрівського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший інженер Укрбудшляху. заарештований 
3 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь Німеччини (ст. 541 п. «а» КК УРСР),  
рішення у справі відсутнє. Розстріляний 4 бе-
резня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 21 лип-
ня 1989 р.

классен яків якович народився 1892 р. 
у с. Хортиця Олександрівського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Доцент с.-г. та машинобудівного інститутів. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за участь 
у фашистському підпіллі та шпигунство (стат-
ті 5411, 546 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років, а особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 4 листопада 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 грудня 1957 р.

клафас федір іванович народився 1903 р. 
у с. Сартана Маріупольського пов. Катери-
нославської губ. Грек, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт., у 1924—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. завідувач пла-
нового відділу артілі «Ленкоопремонт». зааре-
штований 24 грудня 1937 р. за шпигунську та 
к.-р. націоналістичну діяльність (статті 546, 5411 
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 6 жовтня 1959 р.

клебанський михайло павлович на-
родився 1873 р. у с. Голя Гродненської губ. 
Українець, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у с. приколотне велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та спри-
яння польським інтервентам у боротьбі з біль-
шовиками (ст. 5410 ч. 1 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 липня 1989 р.

клебен (клебек) григорій ернестович 
(ерастович) народився 1868 р. на хут. плато-
нівка зміївського пов. Харківської губ. Укра-
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їнець, з дворян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. заарештова-
ний 5 листопада 1937 р. як член к.-р. повстан-
ської організації, за шкідництво, антирад. 
агітацію та шпигунство на користь Німеччини 
(статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
3 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 березня 1957 р.

клевцов іван петрович народився 
1885 р. на ст. Кутейникове Області війська 
Донського. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Робітник депо ім. Кірова ст. Осно-
ва півд. залізниці, майстер котельного цеху. 
заарештований 16 вересня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 листопада 1956 р.

клевцов петро полікарïович народив-
ся 1896 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. Кочегар харківської школи НКвС. за-
арештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 25 лютого 1939 р. виправданий.

клевцова марія федорівна народилася 
1893 р. у с. Лещинське Тімського пов. Курської 
губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 5 січня 1938 р. як дружина зааре-
штованого контрреволюціонера, члена троць-
кістської диверсійної шкідницької організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 15 квітня 1989 р.

клейбаУм отто готлібович народився 
1903 р. у с. Михалючка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. багата Черне-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за антирад. агітацію та як член ан-
тирад. організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

клейман іван карлович народився 
1888 р. у Ризькому пов. Ліфляндської губ. Лат-
вієць, із селян, освіта неповна середня, поза-

парт. проживав у Харкові. бухгалтер Харків-
ського тресту їдалень. заарештований 30 груд-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 січня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

клейман лев мойсейович народився 
1898 р. у м. Тирасполь Тираспольського пов. 
Херсонської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник обліково-операційного відділу складу 
НКО № 294, технік-інтендант 2-го рангу. за-
арештований 23 травня 1938 р. за антирад. та 
шпигунську діяльність (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. за 
антирад. зв’язки та нелегальний перетин дер-
жавного кордону попереднє ув’язнення за-
раховане як термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 4 травня 1989 р.

клейн евальд Рейнгольдович народив-
ся 1900 р. у с. Анета Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Червона зірка». заарешто-
ваний 13 лютого 1938 р. за зв’язки з гестапо 
та шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 14 жовтня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

клейн едгар юліóсович народився 1908 р. 
у с. Наталівка павлоградського пов. Катеринос-
лавської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Червоне Село Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоне село». заарештований 25 січня 1938 р. 
за ворожі настрої, к.-р. діяльність, спрямовану 
на підрив і послаблення міцності рад. держа-
ви (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.

клейн едмóнд юліóсович народив-
ся 1911 р. у с. Наталівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Червоне Село Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоне село». 
заарештований 24 січня 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою 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.
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клейн отто юліóсович народився 
1897 р. у с. Наталівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чер-
воний Кут Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоне село». заарештова-
ний 6 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 південтабі на 
ст. заудинськ Східно-Сибірської залізниці. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

клейнбеРг криш янович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Контролер цеху ХЕТзу. 
заарештований 12 грудня 1937 р. за розвід-
увальну 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 19 січня 1957 р.

клейнеР василь костянтинович наро-
дився 1896 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. викладач 
Куп’янського агроіндустріального технікуму. 
заарештований 19 листопада 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 10 січня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 2 роки. Ухвалою спец-
колегії верховного Суду УРСР від 27 лютого 
1938 р. рішення облсуду скасовано, справу 
направлено на новий розгляд зі стадії по-
переднього слідства і в іншому складі суддів. 
Харківським облсудом 3 листопада 1938 р. по-
передній вирок залишено без змін. Ухвалою 
верховного Суду СРСР від 20 червня 1940 р. 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Харківським облсудом 
18 червня 1941 р. виправданий.

клейнеР вóльф ісакович народився 
1900 р. у м. Корець волинської губ. єврей,  
з торговців, освіта початкова, позапарт., 
у 1920—1921 рр. член єСДРп «поалей Ці-
он», у 1921—1924 рр. член вЛКСМ, у 1924—
1928 і 1930—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. заготівельник навчального радгос-
пу № 1 Харківського с.-г. інституту. зааре-
штований 4 червня 1938 р. як член к.-р. троць-
кістської організації та за підозрою у шпи-
гунській діяльності (статті 5410, 5411, 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 листопада 1939 р. як соціально 
небезпечний елемент позбавлений волі у вТТ 

на 3 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічуралтабі. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

клек гнат стеïанович народився 1889 р. 
у с. Лозичне заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. зелена Діброва Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Тесля колгоспу ім. Ста-
ліна. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 6 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію 
та шпигунство (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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.

клем адольф петрович народився 1895 р. 
у с. Мещанинівка волинської губ. Німець, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Учитель. У 1932 р. за ст. 33 КК 
УСРР висланий до північного краю на 3 роки. 
заарештований 23 березня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 жовтня 1956 р.

клеменов григорій гордійович наро-
дився 1895 р. у с. Уди Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. безробіт-
ний, за фахом технік-будівельник. заарешто-
ваний 28 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 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

клеменов Устин корнійович народився 
1879 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. ворошило-
ва. У 1930 р. розкуркулений; у 1931 р. висланий 
до північного краю. заарештований 9 вересня 
1937 р. за к.-р. 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 17 травня 1989 р.

клементьєва катерина гаврилівна, 
див. ÊЛИÌЕНТЬЄÂА (Êлåìåíòüºâà) Êàòåðè-
íà Гàâðèл³âíà.

клемс фрідріх (федір) адольфович на-
родився 1914 р. у м. Мелітополь Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Нестелі-
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ївка Лозівського р-ну Харківської обл. Трак-
торист МТС в м. Лозова. заарештований 
21 лютого 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
організації та за к.-р. діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 29 вересня 1958 р.

клендо-бєляєва варвара леонідівна 
народилася 1904 р. у м. Курськ Курської губ. 
Росіянка, із службовців, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. бухгал-
тер міськломбарду. заарештована 18 жовтня 
1937 р. як дружина члена к.-р. організації 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділен-
ні Картабу. звільнена з-під варти 18 жовтня 
1945 р. На 1956 р. проживала в сел. Кіршелк 
Кантського р-ну Фрунзенської обл. Реабіліто-
вана 2 жовтня 1956 р.

кленовський йосиï герасимович на-
родився 1899 р. у Дрисенському пов. вітеб-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. 
Начальник відділення 721 заводу № 183. за-
арештований 4 грудня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю 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 4 лютого 1958 р.

клепа семен дорофійович народився 
1878 р. у м. Гайсин Гайсинського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
артілі гужового транспорту. 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 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

клепак андріян іванович народився 
1901 р. у с. власівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. [Улянівка] Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу ім. Чапає-
ва. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
8 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 13 березня 1964 р.

клепацький нарцис (нарциз) лео-
нович народився 1882 р. у с. Хмелівка за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав і працював сільгоспробітником у радгоспі 
«Червоний жовтень» у зачепилівському р-ні 
Харківської обл. У 1934 р. частину майна 
конфісковано. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 18 грудня 1937 р. як шпигун-
контрабандист (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 16 серпня 1972 р.

клеРеР петро львович народився 1898 р. 
у м. Томашів Томашівського пов. Люблін-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Механік спор-
тивного товариства «Локомотив». заарешто-
ваний 17 листопада 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 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

клесов михайло дем’янович, див. 
ÊЛЬОСОÂ (Êлåñîâ) Ìèõàйлî Дåì’ÿíîâèч.

клец яків гóставович народився 1907 р. 
у с. Цебрикове Одеського пов. Херсонської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Серго Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу ім. паризької комуни. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
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 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1988 р.

клєтке християн готлібович народився 
1889 р. у с. Мар’янівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Ялканка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоне запоріжжя». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений із 
с. Стара Гута барашівського р-ну Київської 
обл. заарештований 17 грудня 1937 р. як при-
бічник фашистської Німеччини, який про-
водив антидержавну та к.-р. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 16 січня  
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1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Ухтпечтабі. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

климань іван іванович народився 
1896 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулений, висланий до північного 
краю. У 1932 р. втік. заарештований 7 вересня 
1937 р. як куркуль, що втік з місця заслання, 
та за к.-р. 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 10 лютого 1961 р.

клименко (клименкова) анастасія 
юхимівна народилася 1905 р. на хут. Климен-
ково бєлгородського пов. Курської губ. Ро-
сіянка, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Ув’язнена сільгоспколонії 
НКвС. Ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 21 серпня 1936 р. 
(ст. 80 ч. 1 КК УСРР) позбавлена волі у вТТ 
на 3 роки. заарештована 15 січня 1938 р. за 
к.-р. антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 25 червня 1938 р. за-
суджена на 5 років позбавлення волі з пора-
женням у правах на 3 роки; на підставі ст. 45 
ч. 2 КК УРСР загальний строк покарання 
визначений у 6 років, 1 місяць і 11 діб. Реабі-
літована 15 червня 1990 р.

клименко артем костянтинович на-
родився 1891 р. на хут. пащенівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. пащенівка Коломацького р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «зірка соціалізму». 
У 1931 р. за невиконання плану контрактації 
буряків засуджений на 1,5 року примусових 
робіт, майно конфісковано. заарештований 
5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 13 грудня 1937 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 29 березня 1990 р.

клименко володимир данилович на-
родився 1879 р. у с. біле Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. біле 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. ворошилова. Розкуркулений. зааре-
штований 9 вересня 1937 р. за поширення про-
вокаційних чуток, агітацію проти колгоспів, 
вихваляння царського режиму (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

клименко гнат михайлович народив-
ся 1874 р. у с. Костянтинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Костян-
тинівка зміївського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх харківського Тютюнторгу. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 6 серпня 1937 р. 
за антирад. 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 28 квітня 1989 р.

клименко іван федорович народив-
ся 1893 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з буржуазії, освіта неповна середня, позапарт. 
продавець меблів Союзунівермагу. заарешто-
ваний 25 березня 1938 р. за належність до 
к.-р. білогвардійської підпільної організації 
(статті 5410 ч. 1, 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 10 жовтня 1958 р.

клименко ілля никифорович наро-
дився 1871 р. у с. Лагери зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 5 серпня 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 19 травня 1989 р.

клименко йосиï пилиïович народився 
1896 р. на хут. Софіївка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав на хут. Софіївка Нижньоду-
ванського р-ну Донецької обл. Механік пунк-
ту «заготзерно» у с. Кислівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
22 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Нижамуртабі, бамтабі. 
На 1958 р. проживав у с. Софіївка Нижньо-
дуванського р-ну ворошиловградської обл., 
працював трактористом у колгоспі ім. 8-го  
березня. Реабілітований 24 квітня 1959 р. 

клименко костянтин григорович на-
родився 1887 р. у с. Милославівка полтав-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Інспек-
тор-касир відділу соцзабезпечення. заарешто-
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ваний [24] березня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 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 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

клименко леонід іванович народив-
ся 1909 р. с. Дар’ївка Катеринославської 
губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Головний бухгалтер паровозного відділення 
ст. Куп’янськ північно-Донецької залізни-
ці. заарештований 30 листопада 1937 р. як 
член диверсійної шкідницької організації 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Сталінській обл. від 9 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УДб УНКвС по Сталінській 
обл. 20 травня 1939 р. зі звільненням з-під 
варти. Реабілітований 27 липня 1989 р.

клименко марія кирилівна народилася 
1878 р. у с. волоконське Суджанського пов. Кур-
ської губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Швачка театру 
Революції. заарештована 27 жовтня 1937 р. за 
антирад. діяльність (статті 5411, 548 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 29 листопа-
да 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) зі звільненням з-під варти.

клименко микола назарович наро-
дився 1915 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, позапарт. Слу-
жив у м. бердичів житомирської обл. Черво-
ноармієць військової частини 5395, радист. 
заарештований 7 вересня 1938 р. за антирад. 
пораженську агітацію, вихвалення фашист-
ського ладу та Гітлера, підозру в шпигунській 
діяльності (статті 541 п. «б», 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і 53-м військовим трибуналом Ки-
ївського особливого військокругу 23 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 2 роки, а за ст. 5411 КК УРСР виправ-
даний. Реабілітований 26 серпня 1993 р.

клименко назар якович народився 
1884 р. у с. Клинове бахмутського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Начальник тресту «Трансторгхарч» 
півд. залізниці. заарештований 1 грудня 
1937 р. як керівник антирад. правотроцькіст-
ської організації в системі тресту (ст. 547 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 26 серпня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 

26 серпня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
14 грудня 1957 р.

клименко неоніла георгіївна наро-
дилася 1890 р. на хут. Новоолександрівка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Санітарка фізіотерапевтично-
го інституту. заарештована 1 вересня 1938 р. 
як дружина заарештованого члена к.-р. пра-
вотроцькістської диверсійно-терористичної 
організації на півд. залізниці (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 жовтня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 30 січня 1957 р.

клименко олександр антонович наро-
дився 1912 р. на ст. юрти Східно-Сибірської 
залізниці у Канському пов. єнісейської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., до 1934 р. член вЛКСМ. проживав 
у с. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. Черговий ст. балаклія північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 28 листопада 
1937 р. як член антирад. диверсійної шкід-
ницької організації та за підривну роботу 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 3 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 14 грудня 1937 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

клименко олександр микитович на-
родився 1889 р. у с. Андріївка Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у с. Циркуни Харків-
ського р-ну Харківської обл. завідувач на-
вчальної частини та вчитель СШ. заарешто-
ваний 11 березня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за-
крито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. у липні 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

клименко омелян федорович наро-
дився 1880 р. у с. піски-Радьківські Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. піски-Радьківські борівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний маяк». 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито борівським Рв НКвС 25 груд-
ня 1938 р. за недоведеності обвинувачення.

клименко сергій антонович наро-
дився 1907 р. у м. Севастополь Таврійської 
губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., до 1937 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
заводу № 183. заарештований 11 вересня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
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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 листопада 1989 р.

клименко софія олександрівна на-
родилася 1910 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. Українка, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживала в Харкові. Робіт-
ниця заводу № 183. заарештована 31 жов-
тня 1937 р. як дружина ворога народу (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. за недоведеності скла-
ду злочину зі звільненням з-під варти.

клименко стеïан наóмович народив-
ся 1902 р. у с. Кудрівка Сосницького пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1930 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник МТМ рад-
госпу «Комуніст». заарештований 11 верес-
ня 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 Норільтабі. На 1958 р. 
проживав у м. Куйбишев Новосибірської обл. 
Реабілітований 5 червня 1959 р.

клименко яків васильович народився 
1881 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. ве-
селе Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «першотравне-
вий». заарештований 15 жовтня 1937 р. за 
агітацію проти підписки на позику оборони 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 5 травня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з пораженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 21 липня 1994 р.

клименкова анастасія юхимівна, 
див. ÊЛИÌЕНÊО (Êлèìåíêîâà) Аíàñòàñ³ÿ 
Юõèì³âíà

климентьєва (клементьєва) катери-
на гаврилівна народилася 1882 р. у с. берека 
зміївського пов. Харківської губ. Росіянка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
в с. берека Олексіївського р-ну Харківської 
обл. Селянка-одноосібниця. У 1930 р. розкур-
кулена, позбавлена виборчих прав і вислана до 
північного краю. У жовтні 1931 р. із заслання 
звільнена. заарештована 26 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 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 Олексіїв-
ським Рв НКвС 13 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

климко яків емільович народився 1886 р. 
у с. Лавриків Рава-Руського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. Укра-
їнець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. викладач вовчанської фель-
дшерсько-акушерської школи. У 1919 р. під 
арештом [за к.-р. діяльність]. заарештований 
3 вересня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 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 22 листо-
пада 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Картабі. Реабілітований 27 липня 1989 р.

климов гаврило васильович народився 
1903 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1927—1930 рр. член вКп(б). 
проживав у с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Донець». за-
арештований 10 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 548 через 
ст. 17, 542, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р., місце розстрі-
лу невідоме. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

климов микола васильович народив-
ся 1892 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». заарештований 10 квітня 
1938 р. як член к.-р. бойової есерівської орга-
нізації (статті 548 через ст. 17, 542, 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 травня 
1938 р., місце розстрілу невідоме. Реабілітова-
ний 26 грудня 1958 р.

климовська ольга іванівна народи-
лася 1903 р. у м. Каліш Каліської губ. Ро-
сіянка, з дворян, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Друкарка облконтори 
«заготхудоба». заарештована 1 жовтня 1937 р. 
як дружина члена антирад. троцькістської те-
рористичної організації есперантистів, справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
2 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнена з-під варти 8 грудня 1938 р. На 
1960 р. проживала в Харкові.

климовський абрам львович наро-
дився 1893 р. у м. золотоноша золотоніського 
пов. полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інженер Електропрому. заарештований 
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1 жовтня 1937 р. як член антирад. троцькіст-
ської терористичної організації есперантистів 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. 
за участь в антирад. організації позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у північзалізничтабі. після звільнення 
з-під варти у 1942 р. був позбавлений права 
проживання в центральних місцевостях країни. 
На 1955 р. проживав у сел. Мурмаші Мурман-
ської обл., потім у Харкові, де й помер 24 лис-
топада 1983 р. Реабілітований 8 січня 1957 р.

климЧУк іван костянтинович народив-
ся 1898 р. у с. Шарпанці Сокальського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1921—1923 рр. член 
КпзУ. проживав у Харкові. бухгалтер 2-го 
хлібозаводу. заарештований 14 серпня 1937 р. 
за розвідувальну та антирад. діяльність (стат-
ті 546, 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 3 листопада 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 12 березня 1959 р.

климЧУк клавдія андріївна народила-
ся 1903 р. і поживала в Харкові. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 4 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого, за шпигунство на ко-
ристь польщі (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 12 жовтня 1962 р.

климЧУк микола іванович народився 
1911 р. у м. Холм Холмського пов. Люблін-
ської губ. Українець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у сел. Есхар Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник ДЕС 
№ 2. заарештований 22 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 верес-
ня 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 1 листопада 1958 р.

клинкевиЧ антон іванович народився 
1909 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Чоботар артілі «прогрес». 
заарештований 15 квітня 1938 р. як агент 
польської розвідки (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. Розстріляний 
4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
12 березня 1959 р.

клиЧков пилиï васильович народився 
1888 р. у с. погреби Севського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дубові Гряди 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 8-го березня. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 6 травня 1938 р. 
за участь у діяльності к.-р. організації (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 4 липня 1939 р. [виправданий], звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд.

клиШаєв іван дмитрович народився 
1900 р. у с. Ізносково Льговського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Льгов Льговського р-ну Курської обл. 
Начальник ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 7 серпня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської диверсійної організації (стат-
ті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 10 квітня 1939 р. 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням прав на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
11 червня 1939 р. вирок військового трибу-
налу скасовано, справу передано на досліду-
вання зі стадії попереднього слідства. Справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
29 грудня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

клікс Рóдольф Рейнгольдович народив-
ся 1910 р. у Москві. Німець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Аспірант Харківського будівельного інститу-
ту. заарештований 29 квітня 1938 р. як член 
шпигунської к.-р. організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

клімек мар’ян стефанович народився 
1895 р. у варшаві. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1927—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. пенсіонер. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (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.

клінбейль (клінбайл, клімберт) Рай-
монд авгóстович народився 1904 р. у с. Анто-
нівка Острозького пов. волинської губ. Ні-
мець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
і працював теслею у радгоспі ім. паризької 
комуни в Кегичівському р-ні Харківської обл. 
заарештований 20 січня 1938 р. за антидер-
жавну та к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 
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5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 14 жовтня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Онегтабі. Реабі-
літований 21 березня 1989 р.

клінгеР авгóста германівна народилася 
1900 р. у с. Монастириська провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. єврейка, 
із службовців, освіта середня, позапарт., до 
1923 р. член КпзУ, до 1927 р. член вКп(б). 
проживала в Харкові. завідувач секретаріату 
Цукротресту. заарештована 2 серпня 1937 р. 
за шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 19 грудня 1957 р.

клінгеР назар готлібович (людвігович) 
народився 1893 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського цукрозаводу. заарештований 
31 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, вороже став-
лення до рад. влади та партії (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 28 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 лютого 1961 р.

кліненбеРг (кліïïенберг) герберт ав-
гóстович народився 1913 р. у с. Середи Но-
воград-волинського пов. волинської губ. 
Німець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. великі бучки Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Робітник 
комунгоспу. заарештований 5 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 30 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

клінк Рóдольф данилович народився 
1888 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля 
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 та вороже ставлення 
до політики партії (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 1 вересня 1989 р.

кліппель віктор йосиïович народився 
1879 р. у м. Рівне Рівненського пов. волинської 

губ. Росіянин, із військовослужбовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-консультант Харківської фабрики наочно-
го приладдя. У 1926 р. під слідством органів 
ДпУ. заарештований 13 червня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 17 жовтня 1938 р. за 
шпигунські зв’язки висланий до Казахстану на 
3 роки. На засланні перебував у м. Акмолінськ 
Акмолінської обл., працював оформлювачем 
і бутафором Акмолінського обласного драм-
театру. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

кліппенбеРг герберт авгóстович, див. 
ÊЛ²НЕНБЕÐГ (Êл³ïïåíáåðг) Гåðáåðò Аâгóñòîâèч.

кліщаР дмитро васильович народився 
1870 р. у с. Козіївка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у минулому член партії со-
ціалістів-революціонерів. проживав у с. Ко-
зіївка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 2 березня 
1938 р. як член партії есерів у минулому, за 
ворожі настрої щодо рад. влади, к.-р. погляди 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

клоЧан ілля федорович народився 
1879 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонта-
їв Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «п’ятирічку за 4 роки». заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. як поліцейський уряд-
ник у минулому 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. 
Справу закрито Краснокутським Рв НКвС 
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

клоЧан петро омелянович народив-
ся 1898 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Тесля 
колгоспу «пятирічку за 4 роки». У 1930 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
заарештований 1 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 квітня 1989 р.

клоЧко андрій пилиïович народився 
1869 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у сел. золочів золочів-
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ського р-ну Харківської обл. Конюх лікарні. 
У 1930 р. розкуркулений і висланий до північ-
ного краю. На засланні перебував на ст. Ко-
ноша, у 1930 р. втік. заарештований 5 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 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

клоЧко євдоким антонович народив-
ся 1898 р. у с. будилки Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у м. Лебедин Лебединського р-ну Харківської 
обл. Голова споживчого товариства. зааре-
штований 27 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 5 верес-
ня 1939 р. виправданий.

клоЧко йосиï Романович народився 
1901 р. на хут. Ключки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Ключки 
Дергачівського-ну Харківської обл. Машиніст 
депо ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. зааре-
штований 14 грудня 1937 р. за к.-р. пропаган-
ду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. за-
лізниці 8 травня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував у бам-
табі. Ухвалою колегії у транспортних справах 
верховного Суду СРСР від 28 липня 1938 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. Справу закрито транспорт-
ною прокуратурою Харківської дільниці півд. 
залізниці 19 липня 1939 р.

клоЧко (волошина) марія мелетіївна 
народилася 1897 р. у с. борисовка Грайворон-
ського пов. Курської губ. Українка, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
21 вересня 1937 р. як дружина члена антирад. 
право-троцькістської терористичної органі-
зації і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала в Кар-
табі. На 1956 р. проживала в м. Іловайськ Ста-
лінської обл. Реабілітована 30 жовтня 1956 р.

клоЧко олександр олександрович наро-
дився 1893 р. у с. Сінне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Івано-
Шийчине богодухівського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антирад. агітацію з вико-
ристанням релігійних переконань (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 19 вересня 1937 р. (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

клоЧко петро сергійович народився 
1894 р. у с. борисовка Грайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у Харкові. Голова Харківської міськради. за-
арештований 21 вересня 1937 р. як член пра-
вотроцькістської терористичної організації 
(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 24 вересня 1957 р.

клоЧко федір єлисейович народився 
1872 р. на хут. Тихоцький Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ти-
хоцький Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Ізюмським Рв НКвС 
14 січня 1938 р. за недоведеності складу зло-
чину зі звільненням з-під варти.

клоЧков михайло миколайович наро-
дився 1911 р. на ст. Ржава Обоянського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у м. бєлгород 
Курської обл. Начальник технічної школи ма-
шиністів потягів ст. бєлгород. заарештований 
27 жовтня 1938 р. як член антирад. правотроць-
кістської диверсійної терористичної організа-
ції, за шкідницьку діяльність на залізничному 
транспорті (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 13 берез-
ня 1939 р. засуджений на 15 років позбавлення 
волі з пораженням прав на 5 років. Термін по-
карання відбував в Унжтабі та Норільтабі. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 29 квітня 1939 р. вирок військового трибу-
налу скасовано, справу направлено на досліду-
вання. Справу закрито слідчастиною УНКДб 
по Харківській обл. 22 квітня 1941 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

клУндт меліта вільгельмівна народила-
ся 1884 р. у с. Шлангендорф Херсонського пов. 
Херсонської губ. Німкеня, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживала 
в Харкові. Медсестра Харківського приймаль-
ника-розподільника. заарештована 13 серпня 
1937 р. як агент польської розвідки (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 вересня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 23 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітована 8 квітня 1958 р.

кльований іван пилиïович наро-
дився 1897 р. у с. Липці Харківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Липці 
Липецького р-ну Харківської обл. бухгалтер 
райвідділку зв’язку. заарештований 4 березня 
1931 р. за ст. 5410 КК УСРР, справу закрито 
Ов Харківського оперсектора ДпУ УСРР 
11 листопада 1931 р. заарештований 5 березня 
1938 р. за антирад. настрої, службу в царській 
та петлюрівській арміях (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

кльований яків іванович народився 
1904 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. візник 
артілі «Червоний гужовик». заарештований 
29 квітня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної націоналістичної боротьбистської ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти. заарештований по-
милково замість свого повного тезки.

кльований яків іванович народився 
1904 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1925—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Учитель СШ 
№ 133. заарештований 30 липня 1938 р. як 
член української націоналістичної підпільної 
антирад. організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 8 серпня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

кльосов (клесов) михайло дем’янович 
народився 1905 р. у с. Олексіївка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта вища, позапарт., член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Старший науковий спів-
робітник відділу гельмінтології УНДІ екс-
периментальної ветеринарії. заарештований 
5 січня 1938 р. за диверсійну роботу в області 
ветеринарії (статті 547, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
4 лютого 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

клюєв григорій павлович народився 
1912 р. у с. Янківка Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. покотилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. покотилівка півд. залізниці. заарештова-
ний 14 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
11 червня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 548 через 
ст. 20 КК УРСР) засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
2 роки. Реабілітований 26 червня 1990 р.

клюкінов михайло федорович наро-
дився 1901 р. у с. Кочетовка Нижньодівиць-

кого пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Есхар Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Начальник електроцеху 
ДЕС № 2 до 11 липня 1938 р. заарештований 
29 липня 1938 р. за к.-р. шкідницьку, дивер-
сійну та шпигунську діяльність (статті 546, 547 
КК УРСР), 7 лютого 1939 р. обвинувачення 
перекваліфіковано на ст. 97 КК УРСР зі звіль-
ненням з-під варти на підписку про невиїзд. 
Справу закрито прокуратурою Чугуївського 
р-ну 10 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

клюцковська ганна блажівна (бло-
жівна) народилася 1896 р. у с. зелена бер-
дичівського пов. Київської губ. полька, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. Колісниківка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
заарештована 23 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого за к.-р. діяльність спецпересе-
ленця та за к.-р. настрої (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 5 квітня 1989 р.

клюцковський ян (іван) стеïанович 
народився 1887 р. у с. Мухувата бердичівсько-
го пов. Київської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Колісників-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1931 р. під аре-
штом органів ДпУ. заарештований 4 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію, невдоволення 
рад. владою (ст. 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 14 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

клюЧинський володимир лóк’янович 
народився 1908 р. у с. Нові заводи вінниць-
кого пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Но-
вопавлівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. ворошилова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 24 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 15 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

клюЧинський стеïан кóзьмич наро-
дився 1888 р. у с. Рудня Дудичівська Гомель-
ського пов. Могильовської губ. білорус, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кондуктор трамвайного тресту. за-
арештований 16 травня 1938 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 15 червня 1973 р.

клюЧка іван павлович народився 
1900 р. у с. парасковія Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. парасковія Старовірівського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
як розкуркулений та за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 8 листопа-
да 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

клюЧка каленик михайлович народився 
1902 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. бугаївка Савинсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1932 р. майно конфісковане. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за терористичні наміри та 
за к.-р. діяльність (статті 548, 5410 ч. 1 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 7 серпня 1962 р.

клюЧка максим григорович наро-
дився 1906 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 «Нове життя». заарештований 
22 грудня 1937 р. як член к.-р. терористичної 
диверсійної організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 1 лютого 1964 р.

клюЧка петро михайлович народився 
1893 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». У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 13 березня 1938 р. як член повстанської 
к.-р. української націоналістичної організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 квітня 1938 р. (статті 542, 548 че-
рез ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1956 р.

клюЧка стеïан кóзьмич народився 
1890 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. без певного місця проживання. без 

певних занять. У 1932 р. майно конфісковане 
за невиконання плану хлібозаготівлі, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 18 вересня 
1937 р. як розкуркулений, що проживав не-
легально та не мав певних занять (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. Термін 
покарання відбував у Сибтабі. На 1963 р. про-
живав у с. берикуль Маріїнського р-ну Кеме-
ровської обл. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

клюЧковський дмитро іванович на-
родився 1894 р. у с. Речиця Рава-Руського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Красноград Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Робітник 
Красноградської ковбасної фабрики. зааре-
штований 28 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
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 20 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

клявін павло михайлович народився 
1898 р. у Фрідріхштадтському пов. Курлянд-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта непо-
вна середня, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. Контролер ХЕТзу. заарештований 
4 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 5410, 5411, 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 січня 1958 р.

клявіна емілія петрівна народилася 
1894 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
з робітників, освіта середня, член вКп(б) 
з 1914 р. проживала в Харкові. пенсіонерка. 
заарештована 3 грудня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 люто-
го 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляна 16 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітована 21 серпня 1989 р.

клят альберт самóїлович народився 
1906 р. у с. євгенівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Лиман Другий Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Робітник 
артілі інвалідів. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. за розвіду-
вальну роботу на користь іноземних держав 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. 
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(статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

клят евальт вільгельмович народився 
1906 р. у кол. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у радгоспі ім. Сталі-
на у Дворічанському р-ні Харківської обл. піч-
ник і каменяр радгоспу. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 17 грудня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (статті 546, 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 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

клят самóїл михайлович народився 
1876 р. у с. євіталі житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Лиман Другий Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Новий шлях». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 6 лютого 1938 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

клят федір андрійович народився 1907 р. 
у с. Цвітянка житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Соколівка Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Робітник крейдяного за-
воду в с. Дворічна. У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність та фашистську пропаганду (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

клятенко максим йосиïович народив-
ся 1893 р. у с. попова Слобода путивльського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та вища, позапарт., у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Інженер пвРз. 
заарештований 8 лютого 1938 р. як член поль-
ської к.-р. організації та за диверсійну діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411, 549 через ст. 17 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 26 серпня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
26 серпня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 листопада 1957 р.

клятенко ольга василівна народилася 
1899 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живала в сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Учителька залізничної шко-
ли № 52. заарештованою не була, під підпис-
кою про невиїзд з 15 вересня 1938 р. як дру-
жина члена антирад. правотроцькістської ди-
версійно-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. 
з анулюванням підписки про невиїзд.

кметь михайло іванович народився 
1888 р. у с. підгайчики перемишлянського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Учитель СШ № 33. заарештований 
25 серпня 1937 р. як член к.-р. організації та 
агент іноземної розвідки (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 8 серпня 1989 р.

кметь-білоУсова настасія іванівна 
народилася 1895 р. у с. більманка Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Українка, із 
службовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Учителька СШ № 23. 
заарештована 1 листопада 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 недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

кміть йосиф дмитрович народився 
1889 р. у м. Львів Львівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. провідник вагонів ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 22 серп-
ня 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 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Картабі, де й помер 7 бе-
резня 1943 р. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

кнабе володимир володимирович наро-
дився 1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. викла-
дач молочного технікуму. У 1919 р. у Києві під 
слідством за службу у білих. заарештований 
27 березня 1938 р. як член білогвардійської 
підпільної організації РОвС (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
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лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

кнельц корній йоганнович (іванович) 
народився 1916 р. у с. Нестеліївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Домаха Лозівського р-ну Харківської обл. 
Молодший стрілочник посту № 2 півд. заліз-
ниці. заарештований 24 серпня 1937 р. за те, що 
направив пасажирські поїзди на зустріч один 
одному, але зіткнення вдалося уникнути (ст. 549 
КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
25 листопада 1937 р. (ст. 549 з санкції ст. 542 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення волі 
у в’язниці з обмеженням прав на 5 років. Ухва-
лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 16 серпня 1940 р. статтю обвинувачення 
перекваліфіковано на ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК 
УРСР і визначено покарання у вигляді позбав-
лення волі на 3 роки. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі, де й помер у січні 1939 р. 

кнельц фрідріх іванович народився 
1905 р. у с. Нестеліївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Нестеліївка Лозів-
ського р-ну Харківської обл. заступник голо-
ви колгоспу «Нове життя». заарештований 
31 грудня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації (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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 серпня 1963 р.

книжко ніна онóфріївна народилася 
1912 р. у с. Гупалівка Новомосковського пов. 
Катеринославської губ. Українка, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Лікар-стоматолог амбулаторії міського відділу 
охорони здоров’я при Салтівському містечку. 
заарештована 16 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 30 березня 1938 р. 
зі звільненням з-під варти.

книШ андрій тимофійович народився 
1901 р. на хут. загоруйкине Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ти-
щенківка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу відділу робітничо-
го постачання в с. піщане. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 23 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію та розкрадання колгоспного 
майна (статті 5410 ч. 1, 170, 171 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 у Амуртабі в м. Свободний Хабаровсько-
го краю. Реабілітований 28 вересня 1956 р.

книШ григорій данилович народився 
1893 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1918 р. проживав у Харкові. 
Начальник цеху 260 заводу № 183. заарешто-
ваний 22 червня 1938 р. як фальшивий парти-
зан і один з керівників повстанської організа-
ції (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
Харківського облсуду від 5 травня 1939 р. 
справу повернено на дослідування, звільне-
ний з-під варти на підписку про невиїзд. 
Справу закрито слідчастиною УДб УНКвС по 
Харківській обл. 26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). На 1957 р. проживав у Харкові.

книШ петро васильович народився 
1912 р. у с. Ріпки богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ріпки бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківської хутрової фабрики. заарештова-
ний 14 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 16 червня 1938 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі з пораженням прав на 1 рік. 
Реабілітований 14 лютого 1994 р.

книШ яків миколайович народився 
1892 р. на хут. Книшівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Сільськогосподарського банку. У 1920 р. під 
арештом Ов 13-ї армії як член к.-р. організа-
ції. заарештований 21 березня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (статті 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

кніппенбеРг яків кіндратович наро-
дився 1903 р. у с. Гуляйполе Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Катеринівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель школи колгоспу «Шлях 
до соціалізму». У 1932 р. розкуркулений, за 
невиконання держзабов’язань та розвал кол-
госпу позбавлений волі в концтаборі на 5 ро-
ків, у 1933 р. з-під варти втік і переховувався 
на Кавказі. заарештований 22 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 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

кноблах йосиф Романович народив-
ся 1899 р. у с. пришиб Катеринославського 



248 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

пов. Катеринославської губ. Німець, з ро-
бітників, освіта початкова, член вКп(б). 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Уповноважений Лозівської 
райспоживспілки. заарештований 3 жовтня 
1937 р. за к.-р. шпигунську роботу за завдан-
ням німецької 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 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 листопада 1959 р.

кнодель Рейнгольд йоганнович наро-
дився 1908 р. у кол. Тумар-брички житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював сільгоспробітником у радгоспі ім. Кі-
рова у Красноградському р-ні Харківської 
обл. заарештований 10 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 8 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 14 березня 1989 р.

кнУдель Рóдольф вільгельмович наро-
дився 1903 р. у с. єлизаветпіль житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. піщанка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Столяр колгоспу 
«Червоний боєць». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за шпигун-
сько-розвідувальну 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 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

кобелецький пилиï семенович на-
родився 1880 р. у с. бурківка борзнянського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник відділу складів Управління півд. залізни-
ці. заарештований 7 вересня 1937 р. за шкід-
ницьку діяльність (ст. 547 КК УРСР), 27 трав-
ня 1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. висновком прокуратури півд. 
залізниці від 4 серпня 1938 р. порушено кло-
потання про припинення справи за ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР з анулюванням підписки про 
невиїзд. Справу не завершено.

кобелянський стефан іванович на-
родився 1897 р. у с. Ледянка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Соколо-
ва балка Нехворощанського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1935 р. в адміністра-

тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 1 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та націоналізм (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 16 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 2 серпня 1989 р.

кобець олексій борисович народився 
1916 р. у стан. єкатериновська єйського від. 
Кубанської обл. Українець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент робітфаку Українсько-
го текстильного інституту. заарештований 
2 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (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 8 років. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Реа-
білітований 12 червня 1989 р.

кобзаР андрій васильович народився 
1890 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. полтавської 
губ. Українець, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний бухгалтер 
ХвРз. заарештований 10 квітня 1938 р. як 
член української антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної шкідницької ор-
ганізації (статті 547, 548, 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 осо-
бистого майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 22 травня 1958 р.

кобзаР кóзьма федорович народився 
1908 р. у с. Кириківка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кириківка 
Охтирського р-ну Харківської обл. помічник 
чергового по ст. Новожанове півд. залізниці. 
заарештований 13 січня 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. залізни-
ці 15 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кобзаР (кобзарьова) марія марківна 
народилася 1895 р. у м. везенберг везенберг-
ського пов. Естляндської губ. Естонка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживала 
в м. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. прибиральниця районної бібліотеки. за-
арештована 10 лютого 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито балаклій-
ським Рв НКвС 22 червня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кобзаР маркіян федорович народився 
1888 р. у с. Кантакузове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
поштар поштового відділення № 36. зааре-
штований 12 липня 1938 р. за шпигунську та 
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диверсійну діяльність (статті 546, 547, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 10 січня 1989 р.

кобзаР петро федотович народився 
1896 р. у міст. балаклія зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Тесля 
зміївського лісництва. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (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. Реа-
білітований 18 квітня 1989 р.

кобзаР тихін якович народився 1977 р. на 
хут. Шейчин Ріг валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Тесля-поденник. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 2 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

кобзаР-яновська олександра петрів-
на народилася 1895 р. і проживала в Харкові. 
Українка, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. Касир театру «Ілюзіон». заарешто-
вана 13 серпня 1938 р. як дружина члена 
к.-р. троцькістської диверсійної терористич-
ної організації, якого засуджено до розстрілу 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 жовтня 1938 р. позбавлена права про-
живання у 15 населених пунктах на 5 років. 
Реабілітована 19 грудня 1996 р.

кобзаРьова марія марківна, див. 
ÊОБЗАÐ (Êîáçàðüîâà) Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà.

кобзей-сіяк стефанія юріївна наро-
дилася 1897 р. у м. Надвірна Надвірнянсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українка, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Табельниця фабрики «Червоний 
швейник». заарештована 12 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 12 серпня 1958 р.

кобилка (кобилко) іван андрійович на-
родився 1898 р. у міст. балаклія зміївсько-
го р-ну Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. Оператор ст. балаклія північно-Доне-
цької залізниці. заарештований 28 листопада 
1937 р. як член антирад. диверсійної шкід-
ницької організації (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Дата та місце розстрілу невідомі. 
Реабілітований 31 серпня 1989 р.

кобилянський микола павлович на-
родився 1881 р. у м. Катеринослав Катеринос-
лавської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у сел. Чапаєве Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. Касир уні-
вермагу робкоопу. заарештований 12 лютого 
1938 р. як член бойової військової офіцерської 
організації та за к.-р. роботу (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1959 р.

коблицька (коблецька) анелія карлів-
на народилася 1892 р. у м. вільно віленської 
губ. полька, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Медсестра 
поліклініки півд. залізниці. заарештована 
10 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 24 червня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Молотовській 
обл. На 1958 р. проживала в м. Тракай Литов-
ської РСР, працювала медсестрою туберку-
льозного відділення лікарні, інвалід 2-ї групи. 
Реабілітована 27 червня 1958 р.

кобРинський володимир володими-
рович народився 1888 р. у с. вірія Австро-
Угорської імперії. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського художнього технікуму. 
заарештований 30 вересня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної фашистської шпигун-
ської організації УвО (статті 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

кобРін мойсей самóїлович народився 
1881 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер Облдержстраху. заарештований 
7 квітня 1938 р. як член к.-р. бойової 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. 
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Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 березня 1958 р.

кобцев володимир миколайович на-
родився 1884 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Оцінювач міського ломбарду. заарештова-
ний 9 березня 1938 р. як агент польської роз-
відки (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. 
за шпигунство позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кобцев георгій миколайович народився 
1886 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 12 квітня 
1938 р. як член к.-р. 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

кобЧенко іван лóк’янович народився 
1898 р. у с. Семенівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. бух-
галтер райвідділку зв’язку. У 1930 р. під слід-
ством ДпУ УСРР як колишній білогвардієць. 
заарештований 12 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію та як колишній білогвардієць 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 28 квітня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Термін покарання відбував на ко-
пальні «Штурмова» в бухті Нагаєва Хабаров-
ського краю. Реабілітований 27 лютого 1990 р.

кобЧенко олексій трохимович наро-
дився 1897 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у пе-
трівському р-ні Харківської обл. Робітник 
Краматорського заводу ім. Сталіна. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 26 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 19 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

кобЧенко (іщенко) пелагея омелянів-
на народилася 1893 р. у с. Нова Миколаївка 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. прожива-
ла в с. Нова Миколаївка петрівського р-ну 
Харківської обл. Селянка-одноосібниця. 
У 1933 р. розкуркулена. заарештована 12 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію серед колгосп-
ної маси (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-

бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Реабілітова-
на 16 червня 1989 р.

кобЧенко петро костянтинович наро-
дився 1901 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Стара Семенівка 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «пролетарка». заарештований 4 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію та переховування від 
вислання (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 7 грудня 1962 р.

кобЧенко петро созонович народився 
1894 р. у с. Семенівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Молочний барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний шлях». У 1933 р. розкуркулений. 
заарештований 11 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 пе-
чортабі. заарештований 3 липня 1941 р. і вій-
ськовим трибуналом військ НКвС 21 січня 
1942 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років з пораженням прав 
на 5 років. Реабілітований 29 грудня 1961 р.

кобЧенко яків захарович народився 
1880 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Стара Се-
менівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу «пролетарка». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та підрив трудової дисци-
пліни (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 21 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 7 червня 1989 р.

кобяков петро андрійович народився 
1882 р. у с. Нечаєвка Курської губ. Росіянин, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
і працював сільгоспробітником у радгоспі 
«Липці» у Липецькому р-ні Харківської обл. 
заарештований 20 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 3 листопада 1989 р.

ковалевська зоя дмитрівна народила-
ся 1894 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із священнослужите-
лів, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живала в м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
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обл. Лаборантка санітарно-бактеріологічної 
лабораторії. заарештована 20 серпня 1937 р. 
за добровільну службу в білій армії, за к.-р. 
агітацію та вихваляння фашистської Німеч-
чини (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 15 вересня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбува-
ла у бурейтабі. Реабілітована 8 грудня 1989 р.

ковалевська катерина михайлівна 
народилася 1908 р. у м. бєлгород бєлгород-
ського пов. Курської губ. Українка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Студентка стоматологічного інсти-
туту. заарештована 10 листопада 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» 
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. Реабілітована 21 листопада 1958 р.

ковалевська олександра федорівна 
народилася 1895 р. у с. Каплунівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Росіянка, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. завідувачка відділу книгарні. за-
арештована 29 грудня 1937 р. як член к.-р. есе-
рівської організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 січня 1940 р. як соціально небезпечний 
елемент вислана до Красноярського краю 
на 3 роки. Реабілітована 19 серпня 1994 р.

ковалевська тетяна григорівна наро-
дилася 1907 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, 
з робітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 8 жовтня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 груд-
ня 1937 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відді-
ленні Картабу. На 1948 р. проживала в м. То-
ропець великолуцької обл., працювала швач-
кою на фабриці. Реабілітована 7 січня 1958 р.

ковалевський віктор іванович наро-
дився 1894 р. у м. Мемель, Королівство пруссія. 
Німець, з робітників, освіта середня спеціальна, 
позапарт. проживав у Харкові. приймальник 
обладнання Стальпроммеханізації. заарешто-
ваний 4 червня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

ковалевський георгій (юрій) гав-
рилович народився 1892 р. у м. золочів Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 

службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. Люботин Харківського р-ну Харків-
ської обл. Учитель залізничної школи № 68 
на ст. Огульці півд. залізниці. У 1935 р. 6 міс. 
під слідством попаснянського Рв НКвС за 
націоналізм. заарештований 23 січня 1938 р. 
як прихильник самостійної України та ворога 
народу Скрипника (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 12 листопада 
1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 29 січ-
ня 1939 р. вирок скасовано, справу передано 
на дослідування. Справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 27 січня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 15 листопада 1994 р.

ковалевський захар васильович на-
родився 1899 р. у с. Антонівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове суспільство». по-
збавлений виборчих прав. У 1929 р. розкур-
кулений. Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР від 22 лютого 1930 р. (статті 5413, 
5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі в концта-
борі на 8 років. звільнений з-під варти у 1936 р. 
заарештований 1 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. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 8 грудня 1992 р. і 17 червня 1966 р.

ковалевський захарій іванович наро-
дився 1894 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, письмен., 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. пенсіонер. заарештова-
ний 11 червня 1938 р. як член польської шпи-
гунської диверсійної шкідницької організації 
на північно-Донецькій залізниці та за під-
ривну роботу на ІпРзу (статті 546, 549, 547 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Красний Лиман північно-Донецької заліз-
ниці 7 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 14 квітня 1939 р.

ковалевський іван стеïанович наро-
дився 1896 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мосьпа-
нове Чугуївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кагановича. Розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. У 1932 р. за неспла-
ту податків засуджений на 1,5 року позбав-
лення волі. заарештований 21 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

ковалевський казимир антонович на-
родився 1892 р. у м. Рівне Рівненського пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чорно-
роб клубу ім. Леніна. заарештований 2 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію, шпигунство, зв’язки 
з поляками, листування з рідними у польщі 
(ст. 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. Реабілітований 30 березня 1989 р.

ковалевський савелій павлович на-
родився 1893 р. у с. бригадирівка зміївського 
пов. Харківської обл. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Олек-
сіївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний фронтовик». за-
арештований 1 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (статті 19, 548, 5410 ч. 1 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 9 жовтня 1964 р.

ковалевський федір григорович на-
родився 1875 р. у с. Курулька Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Курулька 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 15 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою барвінківського 
р-ну 11 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ковалевський яків петрович наро-
дився 1903 р. у с. Цареборисівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, член вКп(б) з 1924 р. 
проживав у Харкові. Інженер 43-ї авіабригади 
РСЧА. заарештований 1 серпня 1937 р. як 
учасник к.-р. військово-троцькістського зако-
лоту (ст. 541 п. «б» КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна і позбавленням військового звання «ін-
женер ІІІ рангу». Розстріляний 6 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 травня 1958 р.

коваленко андрій олексійович наро-
дився 1872 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. засу-
джений на 3 роки позбавлення волі з конфіс-
кацією особистого майна (ст. 5617 КК УСРР). 
заарештований 16 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 

трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 травня 1989 р.

коваленко антон леонтійович наро-
дився 1875 р. у с. Тишенківка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Садівник Красноградської міськра-
ди. заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 квітня 1989 р.

коваленко арсентій михайлович наро-
дився 1906 р. у с. Станичне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Станичне Но-
воводолазького р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу ім. петровського. Розкуркулений. за-
арештований 2 березня 1938 р. як сектант-бап-
тист та за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 27 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

коваленко василь андрійович наро-
дився 1888 р. у м. Суми Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
з постачання тресту «Металобрухт». зааре-
штований 23 лютого 1938 р. за антирад. агіта-
цію, участь у білогвардійському підпіллі (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 1989 р.

коваленко василь володимирович на-
родився 1892 р. у с. педашка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. педашка перша зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Дніпрельста-
ну. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
15 вересня 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. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

коваленко василь іванович народився 
1882 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер канатного заводу. заарештований 
1 серпня 1937 р. за службу в поліції, к.-р. 
агітацію, антирад. настрої (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
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1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Новотамбов-
ському вТТ. Реабілітований 17 травня 1963 р.

коваленко василь маркович наро-
дився 1899 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 Харків-
ської обл. Експедитор силікатного заводу 
в сел. Куп’янськ-вузл. заарештований 10 квіт-
ня 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. (стат-
ті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 березня 1958 р.

коваленко василь онисимович наро-
дився 1907 р. у с. Різдвянка Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Електромонтер південного бю-
ро «Реммонтаж». заарештований 10 квітня 
1938 р. як агент німецької розвідки (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР), справу закрито Ов 
НКвС ХвО 28 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

коваленко в’ячеслав андрійович на-
родився 1890 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Старший бухгалтер контори Райтрансорг-
харчу. У 1930 р. під слідством за к.-р. агітацію. 
заарештований 20 грудня 1937 р. як син помі-
щика, за службу в білій армії та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 липня 1989 р.

коваленко григорій васильович наро-
дився 1897 р. у с. піски Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1932—1933 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у с. піски Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу. 
заарештований 15 січня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсу-
дом північно-Донецької залізниці 19 травня 
1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Ухвалами пленуму верховного 
Суду СРСР справу двічі повертали на досліду-
вання. Лінсудом північно-Донецької заліз-
ниці 15 червня 1940 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 5 листопада 1958 р.

коваленко григорій павлович наро-
дився 1890 р. на хут. Коваленків валківського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
валенків Харківського р-ну Харківської обл. 
Електромонтер Люботинської електростанції. 
заарештований 28 квітня 1938 р. за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 16 липня 1938 р. за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

коваленко денис аврамович народився 
1885 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новий бур-
лук печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 19 листопада 1989 р.

коваленко еміль олександрович на-
родився 1903 р. у с. Дмухайлівка Новомосков-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт., у 1926—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Учитель і завідувач навчальної частини СШ 
№ 133. заарештований 20 травня 1938 р. як 
член антирад. терористичної організації (стат-
ті 542, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 10 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти. На 1963 р. проживав у Харкові.

коваленко іван антонович народив-
ся 1901 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. за-
відувач складу заводу № 183. заарештований 
22 жовтня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), спра-
ву закрито УДб НКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коваленко іван васильович народився 
1885 р. на хут. Джгун зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Соколів зміївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 11 лютого 1938 р. за прихо-
вування куркульського походження під час 
влаштування на роботу на транспорт та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 29 січня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків півд. залізниці 21 березня 1939 р.

коваленко іван іванович народився 
1880 р. у с. Котельва Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта середня, позапарт. проживав на 
хут. Донзас барвінківського р-ну Харківської 
обл. Священик. заарештований 31 жовтня 
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1937 р. як служитель релігійного культу та 
за к.-р. роботу серед віруючих (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 14 квітня 1989 р.

коваленко іван іванович народився 
1905 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. золочів золочів-
ського р-ну Харківської обл. вагар ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою трійки УНКвС по Курській 
обл. від 2 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 8 липня 1993 р.

коваленко іван карïович народився 
1894 р. у м. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник Союзборошна. 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у бурейтабі. Реабілітований 
30 червня 1989 р.

коваленко іван павлович народився 
1895 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Технічний керівник 
і складач редакції газети ІпРзу «Червоний 
паровоз». заарештований 20 березня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
повстанської організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 29 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 травня 
1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 20 лютого 1957 р.

коваленко іван федорович народився 
1893 р. у с. будилка Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший ви-
кладач училища Червоних старшин. У 1922 р. 
під арештом ДпУ УСРР. заарештований 3 бе-
резня 1938 р. як член української націона-
лістичної військової організації (статті 542, 
548, 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 9 липня 1957 р.

коваленко іван юхимович народився 
1904 р. у с. Янівка Київського пов. Київської 

губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. викладач ФзУ за-
воду № 183. заарештований 21 липня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
шпигунської організації (статті 546, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. [у Києві]. 
Реабілітований 30 червня 1959 р.

коваленко йосиï федорович народився 
1873 р. у с. Комарівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. піски Радьківські бо-
рівського р-ну Харківської обл. Чоботар-кустар. 
У 1929 р. під арештом Ізюмського Рв ДпУ 
за антирад. агітацію. заарештований 11 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію, тісні зв’язки з за-
судженим до вМп попом (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито борівським Рв НКвС 
14 жовтня 1938 р. і прокуратурою Харківської 
обл. 27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 17 березня 1939 р.

коваленко карïо якович народився 
1874 р. у с. Миколаївка Роменського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер служби руху Управління півд. за-
лізниці. заарештований 16 грудня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну агітацію (статті 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. помер 15 травня 1938 р. 
у лікарні Харківської змішаної в’язниці. Реа-
білітований 21 квітня 1989 р.

коваленко кирило лóкич народився 
1889 р. у с. боромля Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав і працював скотарем 
у радгоспі «Червоний велетень» у зміївському 
р-ні Харківської обл. У 1931 р. розкуркулений 
і за невиконання плану хлібозаготівлі (ст. 58 
КК УСРР) засуджений на 3 роки позбавлен-
ня волі. Термін покарання відбував у рад-
госпі «ДпУ» під Харковом. заарештований 
10 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. Термін покарання відбував у пів-
дентабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 16 червня 1989 р.

коваленко кирило михайлович на-
родився 1911 р. на хут. Ковалівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. палатка Старовірівського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник власівської МТС. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
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агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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 в Амурзалізничтабі. Реа-
білітований 21 червня 1989 р.

коваленко лев дійович народився 
1885 р. у с. Стахорщина Новгород-Сівер-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Нехвороща Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Сахновщина». У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з м. Очаків Одеської 
обл. заарештований 5 вересня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 9 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням у правах на 2 ро-
ки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

коваленко максим кóзьмич наро-
дився 1903 р. у с. Старовірівка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росія-
нин, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у сел. Красний Колодязь Старовірівського 
р-ну Харківської обл. Робітник спиртзаво-
ду на ст. власівка півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бурей-
табі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

коваленко матвій кóзьмич народився 
1892 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. Орджонікідзе. заарештований 4 вересня 
1937 р. як член повстанської к.-р. організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і  ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 березня 1957 р.

коваленко михайло костянтинович на-
родився 1874 р. у с. Станичне валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. палатка 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Сто-
рож Старовірівської споживспілки. У 1931 р. 
розкуркулений. У 1932 р. за невиконання пла-
ну хлібозаготівлі засуджений на 4 роки по-
збавлення волі. Термін покарання відбував 
у Харківській в’язниці. звільнений з-під варти 
у 1933 р. за станом здоров’я. заарештований 
7 вересня 1937 р. за поширення релігійних 
поглядів та за антирад. 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 у Лок-
чимтабі. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

коваленко петро іванович народив-
ся 1889 р. у с. Гмирянка прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. паню-
тине Лозівського р-ну Харківської обл. Не 
працював. Розкуркулений. 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 проку-
рора СРСР 14 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

коваленко петро іванович народив-
ся 1902 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Технічний приймальник заводу «Червоний 
промінь». заарештований 25 лютого 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 26 вересня 1938 р. ви-
правданий за недоведеності обвинувачення.

коваленко петро костянтинович на-
родився 1896 р. у с. Алефін-Сенін Стародуб-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1917 р. проживав у Харкові. завідувач ви-
робництва Харківського текстильного інсти-
туту. заарештований 4 квітня 1938 р. як член 
антирад. організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 8 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коваленко петро никифорович на-
родився 1900 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 млина. заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. як член української 
к.-р. націоналістичної організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 січня 1958 р.

коваленко петро трохимович наро-
дився 1888 р. у с. великі бучки Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Рахівник сільспоживтовари-
ства. заарештований 9 квітня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
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обл. 15 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 жовтня 1960 р.

коваленко прокоïій омелянович на-
родився 1896 р. у с. загризове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
гризове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Обліковець тракторної бригади. заарештова-
ний 3 березня 1938 р. за створення к.-р. наці-
оналістичної організації, к.-р. націоналістич-
ну діяльність (статті 541 п. «а», 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 25 вересня 1959 р.

коваленко самійло євдокимович наро-
дився 1884 р. у с. Стара Семенівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Семе-
нівка петрівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію та кримінальні злочини 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у інвалідному ОТп промкомбінату № 2 
в м. Магадан. Реабілітований 26 червня 1989 р.

коваленко семен єгорович (григо-
рович) народився 1903 р. у с. Кам’янка Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, член вЛКСМ, 
позапарт. проживав до ув’язнення в м. Кі-
рове Одеської обл. в’язень вТК особливого 
будівництва НКвС на 10-му кілометрі пере-
гону Мерефа — Конград Харківської обл. 
заарештований 11 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бір-
ському вТТ. Реабілітований 16 червня 1989 р.

коваленко семен миколайович наро-
дився 1887 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Григорів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. Ра-
хівник колгоспу ім. ворошилова. заарешто-
ваний 2 квітня 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито бар-
вінківським Рв НКвС 26 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коваленко стеïан петрович народився 
1886 р. у с. Медерове Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Моначинівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-

госпу ім. Комінтерну. заарештований 3 берез-
ня 1938 р. як організатор к.-р. націоналістич-
ної групи, за шкідництво, шпигунство та к.-р. 
діяльність (статті 541 п. «а», 542, 547, 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 15 серпня 1958 р.

коваленко стеïан федорович наро-
дився 1904 р. у с. піски Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав на хут. Чугу-
нівка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
завідувач школи. заарештований 5 березня 
1938 р. як керівник к.-р. націоналістичної 
організації, за підготовку терактів спільно 
з групою куркулів та к.-р. агітацію (статті 548 

через ст. 19, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 січня 1960 р.

коваленко тимофій іванович народив-
ся 1895 р. у с. Гмирянка прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
валенки Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник пвРз. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 27 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації (статті 549 через ст. 17, 
5411 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 22 вересня 1956 р.

коваленко Устин (Устим) іванович 
народився 1905 р. у с. Черкасо-Карабущине 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав і працював теслею у радгоспі 
в с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
8 вересня 1937 р. за антирад. і антиколгоспну 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
залізничтабі. Реабілітований 12 червня 1989 р.

коваленко федір миронович наро-
дився 1899 р. у с. Шопино бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1927 р. прожи-
вав у м. бєлгород Курської обл. Начальник 
відділу кадрів 1-го паротягового відділення 
депо ст. бєлгород півд. залізниці. заарешто-
ваний 28 квітня 1938 р. як член антирад. 
правотроцькістської диверсійної терористич-
ної організації, за шкідницьку діяльність на 
залізничному транспорті (статті 587, 5810, 5811 
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КК РРФСР) і військовим трибуналом ХвО 
13 березня 1939 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 
5411 КК РРФСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі з пораженням прав на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував у Норільтабі. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 29 квітня 1939 р. вирок військового 
трибуналу скасовано, справу направлено на 
дослідування. Справу закрито слідчастиною 
УНКДб по Харківській обл. 22 квітня 1941 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти. На 1991 р. проживав у м. бєлгород, 
ветеран Другої світової війни.

коваленко яків миколайович наро-
дився 1908 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. заарештований 16 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. повстанської організації (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 на будівництві 
залізниць в м. Улан-Уде, Карелії, м. Мур-
манськ, м. Котлас, ст. вайвож Комі АРСР. На 
1956 р. проживав у м. барвінкове Харківської 
обл., працював мулярем у колгоспі ім. 19-го 
партз’їзду. Реабілітований 22 березня 1957 р.

ковалик йосиï васильович народився 
1903 р. у с. бинькова вишня Рудківського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Калюжине 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. 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. Роз-
стріляний 15 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 22 липня 1958 р.

ковалик юхим григорович народився 
1889 р. у с. Новичі заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. бессарабівка Кеги-
чівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. паризької комуни. У 1930 р. роз-
куркулений, висланий на Урал. заарешто-
ваний 21 січня 1938 р. за к.-р. агітацію та 
шпигунство (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

ковалинський семен іванович наро-
дився 1901 р. у м. Олевськ Овруцького пов. 

волинської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Тесля 
військбуду на ст. панки. заарештований 11 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 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 24 березня 1962 р.

ковалинський федір лóкич (лóк’яно-
вич) народився 1895 р. у с. Крупець [Ост-
розького пов.] волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений 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 1 8 березня 1960 р.

ковалівський пилиï федорович на-
родився 1879 р. у с. бригадирівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Андріївка 
перша балаклійського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений, 
від висилки переховувався. заарештований 
26 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 28 квітня 1989 р.

ковалівський прокіï федорович на-
родився 1886 р. у с. бригадирівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Андрі-
ївка балаклійського р-ну Харківської обл. без 
певних занять, за фахом рахівник. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 26 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

ковалок василь (григорій) андрійович, 
див. ÌАСЛАÊ (Êîâàлîê, Êîâàíîê) Âàñèлü (Гðè-
гîð³й) Аíäð³йîâèч.

коваль андріян тарасович народився 
1891 р. у с. Новоолександрівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новоолексан-
дрівка печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соціалістична Харківщина». У 1931 р. 
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розкуркулений, виселений з хати. заарештова-
ний 5 жовтня 1937 р. за вороже ставлення до 
рад. влади, к.-р. агітацію, вихваляння капіталіс-
тичного ладу (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.

коваль василь андрійович народився 
1899 р. у с. Івани валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. знам’янка Ново-
водолазького р-ну Харківської обл. бригадир 
колгоспу «Іскра». заарештований 10 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 8 листопада 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Амур-
табі в м. Свободний Хабаровського краю. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

коваль василь харитонович народився 
1894 р. у с. Руликів васильківського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Качалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. 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 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 11 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

коваль георгій леонтійович народив-
ся 1897 р. у сел. Харцизьк Таганрозького 
окр. Області війська Донського. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1924 р. проживав у Харкові. Електромеханік 
водогінної станції № 4 водотресту. зааре-
штований 28 червня 1938 р. за шкідницьку 
діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
26 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 8 грудня 1938 р.

коваль григорій михайлович народився 
1886 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тернова Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Санітар Харків-
ського інституту невідкладної хірургії та перели-
вання крові. У 1932 р. частину майна конфіско-
вано. заарештований 29 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. розвідувальної 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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

коваль григорій харитонович народився 
1889 р. у с. Козача Лопань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1924 р. член РКп(б). 
проживав у с. Козача Лопань Дергачівського 
р-ну Харківської обл. Стрілочник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 14 січня 
1938 р. за зв’язок з к.-р. угрупованням та к.-р. 
настрої (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці в спецскладі 11 травня 
1938 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки, а за ст. 547 КК УРСР виправ-
даний. Термін покарання відбував у волгота-
бі у м. Рибінськ Ярославської обл. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 28 січня 
1940 р. вирок лінсуду скасовано, справу закри-
то. звільнений з-під варти 13 листопада 1940 р.

коваль іван павлович народився 1905 р. 
у с. Непокрите Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
до 1932 р. член вЛКСМ. Служив у м. вороши-
лов Уссурійської обл. Старший лікар 4-го пан-
церного батальйону 2-ї окремої мех. бригади, 
військовий лікар 3-го рангу. заарештований 
15 серпня 1937 р. як член військової фашист-
ської к.-р. шкідницької організації (статті 581 

п. «б», 587, 5811 КК РРФСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 8 березня 
1938 р. (статті 581 п. «б», 587, 588, 589, 5411 КК 
РРФСР) засуджений до розстрілу. Розстріля-
ний 9 березня 1938 р. у [м. ворошилов Уссу-
рійської обл.]. Реабілітований 13 лютого 1958 р.

коваль іван петрович народився 1881 р. 
на хут. Одрадне Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав на хут. Одрадне Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Кому-
нар». заарештований 25 жовтня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
18 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Но-
восибірськ. Реабілітований 25 травня 1995 р.

коваль іван сергійович народився 
1898 р. у с. верхня Самара павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. верхня Самара близнюківського р-ну 
Харківської обл. Десятник близнюківського 
райдорвідділу. У 1933 р. під слідством близ-
нюківського Рв ДпУ. заарештований 15 бе-
резня 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.

коваль кирило іванович народився 
1901 р. у с. Костянтинівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Монтер 
ст. Новоселівка півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 4 вересня 1937 р. 
за шкідництво та антирад. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізни-
ці 13 грудня 1937 р. засуджений на 18 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував у біл-
балттабі. Ухвалою залізничної колегії верхо-
вного Суду СРСР від 27 жовтня 1938 р. ви-
рок лінсуду скасовано, справу направлено на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Лінсудом півд. залізниці 9 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

коваль кóзьма васильович народився 
1892 р. у міст. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта вища, позапарт., до 1920 р. член партії 
соціалістів-революціонерів, до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інженер депо 
ім. Кірова ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штований 18 грудня 1937 р. як член антирад. 
правотроцькістської організації (статті 547, 
5411 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 
у табпункті Оротукан північсхідтабу. Реабілі-
тований 29 квітня 1956 р.

коваль мефодій іовович народився 
1897 р. у с. Антоніни заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер НДІ шовківни-
цтва. У 1933 р. ухвалою судової колегії ОДпУ 
за ст. 546 через ст. 20 КК [УСРР] позбавлений 
волі на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Сибтабі. заарештований 4 березня 1938 р. як 
член антирад. націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
4 листопада 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 липня 1989 р.

коваль михайло лаврентійович наро-
дився 1903 р. у с. Непокрите Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Сороківка 
Харківського р-ну Харківської обл. Обліко-
вець пального радгоспу № 6. У 1933 р. роз-
куркулений. У 1934 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 31 жовтня 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. Термін покарання відбував 
у м. Свободний Хабаровського краю. Реабілі-
тований 14 червня 1989 р.

коваль олександр кóзьмич народився 
1880 р. у с. Шандрівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на кінному 
заводі «піонер» Лозівського р-ну Харківської 
обл. Сторож заводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 29 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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 Хабаровському будівельному таборі. Реабілі-
тований 14 лютого 1994 р.

коваль онóфрій (оноïрій) григорович 
народився 1892 р. у с. пашуки заславського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Дальнє 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Артема. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 27 грудня 1937 р. як політично 
неблагонадійний спецпереселенець з прикор-
донної смуги, за к.-р. фашистську 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 16 серпня 1960 р.

коваль петро михайлович народився 
1884 р. у с. Артемівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Артемівка 
Харківського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу Мереф’янського склозаводу. заарешто-
ваний 16 квітня 1938 р. за к.-р. націоналістич-
ну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 15 бе-
резня 1940 р. справу повернено на досліду-
вання. Справу закрито слідчастиною УНКвС 
по Харківській обл. 22 травня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коваль семен іванович народився 
1897 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Лихівка балаклійського р-ну Харківської обл. 
заготівельник сільспоживтовариства ст. Лю-
ботин. У 1932 р. майно конфісковано. зааре-
штований 23 квітня 1938 р. за антирад. вислов-
лювання і хуліганські дії у поїзді (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
9 вересня 1938 р. засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

коваль стеïан сергійович народився 
1891 р. у с. білка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у с. білка Тростянецького р-ну Харківської 
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обл. Голова колгоспу ім. Чубаря. заарешто-
ваний 16 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації правих (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
23 травня 1939 р. виправданий.

коваль трохим миколайович народився 
1884 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1917—1918 рр. член партії 
соціалістів-революціонерів, у 1918—1920 рр. 
член партії боротьбистів, у 1925—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. пархомівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. завідувач 
складу цукрозаводу. заарештований 24 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. української націона-
лістичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 542, 
547, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. помер 15 березня 1939 р. у Харків-
ській в’язниці. Реабілітований 30 січня 1959 р.

коваль федір володимирович народився 
1904 р. у с. Костянтинівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Костянтинівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
МТС. У 1931—1933 рр. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 21 грудня 1937 р. за к.-р. 
погляди та антирад. агітацію (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 18 квітня 1989 р.

коваль федір кіндратович народився 
1907 р. у с. великі Хутори вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Шевченкове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Мо-
торист пункту «заготсіно» на ст. булацелів-
ка. У 1930 р. під слідством Куп’янського Рв 
ДпУ за організацію «волинки». У 1931 р. під 
слідством Куп’янського Рв ДпУ за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР); розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 вересня 1937 р. як розкуркулений експлуата-
тор, за антирад. агітацію, спрямовану на підрив 
колгоспів 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 14 червня 1989 р.

коваль федір сергійович народився 
1897 р. у с. верхня Самара павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. верхня Самара близнюківського р-ну 
Харківської обл. Робітник сільпо. У 1931 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі засуджений 
на 1 рік примусових робіт. заарештований 
9 лютого 1938 р. як член к.-р. баптистської 

організації та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), 3 червня 1939 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд 
і Харківським облсудом 19 липня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

коваль-воскРесенський архиï  
(ар кадій) васильович народився 1904 р. 
у м. Ку  п’янськ Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживав у с. білий Колодязь 
вовчанського р-ну Харківської обл. бухгал-
тер-інструктор МТС. заарештований 13 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Нижньоамурському вТТ, 
де й помер 21 листопада 1942 р. Реабілітова-
ний 13 березня 1964 р.

коваль-лимаР дмитро михайлович 
народився 1900 р. у с. Миколаївка валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта вища, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член парті боротьбистів, у 1920—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Агро-
ном Цукротресту. заарештований 18 грудня 
1937 р. як член української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 1 листопада 1957 р.

ковальков дмитро гнатович народився 
1895 р. у с. Мохнач зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 15 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію і терористичні на-
міри (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 7 жовтня 1937 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 жовтня 1989 р. 

ковальков омелян андрійович наро-
дився 1880 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. викла-
дач училища Червоних старшин. заарештова-
ний 3 березня 1938 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної організації (статті 542, 
548, 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 9 липня 1957 р.

ковальов артем оïанасович народився 
1897 р. на хут. Нижній Митякін Донецького 
окр. Області війська Донського. Росіянин, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
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у Харкові. завідувач відділу ветсанексперти-
зи УНДІ експериментальної ветеринарії. за-
арештований 28 січня 1938 р. як член антирад. 
організації правих, за шкідницьку диверсійну 
роботу (статті 5411, 547, 548, 549 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджений на 15 років тю-
ремного ув’язнення з пораженням прав на 
5 років і конфіскацією майна. Термін по-
карання відбував у сел. Оротукан, бухта На-
гаєва. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
14 листопада 1940 р. справу направлено на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 22 вересня 1944 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ковальов василь васильович народився 
1892 р. у с. богриці Мстиславльського пов. Мо-
гильовської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чоботар 
військторгу. заарештований 2 листопада 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 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний [21] грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

ковальов василь іванович народився 
1896 р. у м Катеринослав Катеринославської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник дру-
карні ім. петровського. У 1930 р. розкуркуле-
ний і органами ДпУ висланий до північного 
краю, після втечі знову висланий на 5 років 
до північного краю. заарештований 13 ве-
ресня 1937 р. за втечу з місця заслання, про-
ведення к.-р. агітації проти заходів рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 14 вересня 1937 р., з-під варти 
звільнений як помилково заарештований за-
мість тезки, робітника шкіряного заводу.

ковальов володимир михайлович на-
родився 1897 р. і проживав у Харкові. Ро-
сіянин, із селян, освіта середня, позапарт. 
Головний бухгалтер дирекції Кінного ринку. 
У 1920 р. як військовополонений білогварді-
єць позбавлений волі в концтаборі. У 1921 р. 
звільнений із Саратовського концтабору. за-
арештований 1 квітня 1938 р. як член к.-р. бі-
логвардійської 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 28 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 лютого 1958 р.

ковальов григорій стеïанович наро-
дився 1882 р. у с. Мирне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. Мирне Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вперед». Частину майна конфісковано. 
заарештований 5 квітня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

ковальов данило лóкич народився 
1900 р. у с. Глушково Рильського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1917 р. проживав у Харкові. Директор 
заводу «Електроверстат». заарештований 26 бе-
резня 1938 р. як член антирад. терористичної 
організації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 жовтня 1938 р. (статті 542, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1959 р.

ковальов дем’ян пилиïович народився 
1872 р. у с. Стрілеча Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Стрілеча Липецького 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1931 р. розкуркулений. У 1933 р. за невико-
нання держзобов’язань виключений з колгоспу, 
майно конфісковано. заарештований 16 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 4 травня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

ковальов єгор іванович народився 
1889 р. у с. Митрофанівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лихолобівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Тесля 
радгоспу «Дворічанський». У 1930 р. майно 
конфісковано. У 1932 р. нарсудом Дворічан-
ського р-ну (ст. 58 КК УСРР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ. заарештова-
ний 31 жовтня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 березня 1939 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

ковальов іван васильович народився 
1884 р. у с. Токарівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Тавільжанка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. без пев-
ного місця роботи. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
23 серпня 1937 р. за антирад. роботу (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 вересня 1937 р. (ст. 5410 
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ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 20 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 квітня 1989 р.

ковальов іван федорович народився 
1878 р. у с. безсонівка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. прода-
вець універмагу № 1. заарештований 1 серп-
ня 1937 р. як член к.-р. релігійної організації 
та за к.-р. агітацію серед церковників (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 25 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

ковальов ксенофонт стеïанович наро-
дився 1890 р. у с. Мирне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шарівка бого-
духівського р-ну Харківської обл. Рахівник сіль-
споживтовариства. заарештований 6 березня 
1938 р. за навчання в юнкерській школі, службу 
прапорщиком у петлюрівській армії, антирад. 
настрої (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

ковальов леонард львович народився 
1917 р. у Києві. Українець, з міщан, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1933—1935 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент 
ХДУ. заарештований 20 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

ковальов марко львович народився 
1915 р. і проживав у Харкові. Українець, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. Студент ХДУ. 
заарештований 20 жовтня 1937 р. як член ан-
тирад. організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

ковальов микола григорович народив-
ся 1902 р. у с. Циркуни Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1927 р. проживав 
у Харкові. Начальник клубу ппХО облра-
ди Тсоавіахіму. заарештований 28 вересня 
1937 р. за участь у військово-фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 542, 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.

ковальов мойсей леонтійович наро-
дився 1885 р. у с. Новомиколаївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник допоміжного поїзду ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 6 вересня 1937 р. 
як член к.-р. троцькістської шкідницької ор-
ганізації (статті 547, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 3 січня 
1938 р. (статті 548, 549, 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 4 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 травня 1958 р.

ковальов никон тимофійович народився 
1887 р. у м. бірюч бірюцького пов. воронезької 
губ. Росіянин, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер баба-
ївського спиртзаводу. заарештований 28 лютого 
1938 р. за належність до к.-р. білогвардійського 
підпілля (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
17 липня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ковальов олексій гнатович народився 
1900 р. у с. Шарівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шарівка богоду-
хівського р-ну Харківської обл. за фахом каме-
няр. заарештований 25 жовтня 1937 р. як член 
секти баптистів з 1924 р., за участь у зібраннях 
секти та антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 8 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1963 р. проживав у м. Сімферополь, де й по-
мер 1985 р. Реабілітований 14 червня 1989 р.

ковальов Роман васильович народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Секретар 
медвідділу протезного заводу. заарештований 
6 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Саратовському вТТ. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 3 ве-
ресня 1949 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) висланий 
на поселення до Джамбульської обл. Казах-
ської РСР. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

ковальова ганна лазарівна народила-
ся 1890 р. у с. Михайлівка Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 5 січня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
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від 28 квітня 1938 р. позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 30 травня 1989 р.

ковальова серафима онисимівна на-
родилася 1902 р. у с. печеніги вовчанського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Інструктор дослідної станції інституту Охмат-
дит. заарештована 20 травня 1938 р. як дру-
жина репресованого (ст. 541 п. «в» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 грудня 1938 р. за відсутності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

ковальська юлія йосифівна народи-
лася 1894 р. у с. Коритувата бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала на хут. бодрівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Домогос-
подарка. заарештована 23 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ковальський адам сидорович народив-
ся 1887 р. у с. Михалючка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Максимівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну, кравець. У 1931 р. під 
слідством органів ДпУ. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. У 1935 р. [нарсудом Сахновщинського 
р-ну] за самовільне залишення місця прожи-
вання, визначеного для спецпереселенців, засу-
джений на 2 роки позбавлення волі. заарешто-
ваний 15 серпня 1937 р. як колишній волонтер 
польського війська та за к.-р. агітацію (ст. 5410 

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 8 грудня 1959 р.

ковальський андрій михайлович на-
родився 1894 р. у с. Яблонове Радомської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1926 р. проживав у Харкові. завіду-
вач гаража Харківського військово-медичного 
училища. заарештований 2 листопада 1937 р. 
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 у листопаді-грудні 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

ковальський броніслав Раймондович 
народився 1902 р. у с. Мальованка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ста-
рий Чизвик Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Тесля колгоспу ім. 17-го партз’їзду.  
У 1936 р. в адміністративному порядку пересе-

лений з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної організації пОв та за антирад. агітацію 
(статті 5411, 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 
розстріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 червня 1960 р.

ковальський віктор (вікентій) івано-
вич народився 1891 р. у м. Ченстохов Ченсто-
ховського пов. петроковської губ. поляк, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ст. Харків-балашівка півд. 
залізниці. заарештований 4 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 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 м. Канськ Красноярського краю, де й по-
мер 1942 р. Реабілітований 25 липня 1958 р.

ковальський віктор йосиïович наро-
дився 1896 р. у м. Новочеркаськ Черкаського 
окр. області війська Донського. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Інструктор 1-го райбюро Со-
юздруку поштамту. заарештований 22 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської орга-
нізації і як колишній білий офіцер (статті 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.

ковальський вільгельм Раймондович 
народився 1899 р. у с. Мальованка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новодмитрівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «вірний шлях». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 9 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 546, 549 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 5 грудня 1989 р.

ковальський іван омелянович наро-
дився 1883 р. у с. зозулинці бердичівського 
пов. Київської губ. Росіянин, із селян, освіта 
[початкова], позапарт. проживав у с. Коліс-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1936 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  
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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 липня 1958 р.

ковальський олександр Раймондович 
народився 1907 р. у с. Мальованка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., 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 лютого 1938 р. як член антирад. органі-
зації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1961 р.

ковальський петро іванович наро-
дився 1889 р. у с. желудини заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Рояківка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоне поле». У 1931 р. позбавлений ви-
борчих прав; за виїзд без візи за прикордонну 
смугу (ст. 546 ККУСРР) висланий на 3 роки. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений 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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

ковальський станіслав михайлович 
народився 1876 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. велика Андрі-
ївка барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 5 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ковальський станіслав Шимонович 
народився 1898 р. у с. Любарська Гута Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Друга близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
за арештований 24 січня 1938 р. за ворожі 
настрої щодо рад. влади, к.-р. діяльність на 
користь іноземної держави (ст. 546 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 1 червня 1962 р.

ковальЧУк андрій григорович народив-
ся 1904 р. у с. Осівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Огіївка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Ленінський прапор». У 1930 р. роз-
куркулений. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 15 вересня 1932 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до північно-
го краю на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Архангельськ. заарештований 6 травня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
21 квітня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито Сахнов-
щинським Рв НКвС 30 червня 1939 р. (ст. 197  
ч. 2 КпК УРСР). Реабілітований 1989 р.

ковальЧУк андрій ничиïорович наро-
дився 1902 р. у м. пінськ пінського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник фа-
брики ім. Кутузова. заарештований 27 верес-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 жовтня 1939 р. як со-
ціально небезпечний елемент позбавлений во-
лі у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Онегтабі. Реабілітований 25 грудня 1959 р. 

ковальЧУк гаврило васильович народив-
ся 1875 р. у с. Франополь брестського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Експедитор ди-
тячих ясел. заарештований 11 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 7 квітня 1939 р. засуджений 
на 1,5 року позбавлення волі з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 7 жовтня 1993 р.

ковальЧУк дмитро герасимович наро-
дився 1898 р. у с. пашуки заславського пов. 
волинської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вКп(б). проживав у с. Дальнє 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Артема. У 1933 р. за шкідниць-
ку діяльність позбавлений волі на 3 роки. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
27 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та шпигун-
ську 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 розстріл. Розстріляний 11 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 жовтня 1964 р.
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ковальЧУк дмитро якович народив-
ся 1890 р. у с. желятин Люблінського пов. 
Люблінської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Голо-
вний бухгалтер лакофарбової фабрики. за-
арештований 10 вересня 1937 р. як член УвО 
та за шпигунство (статті 546, 5411, 5617 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 21 січня 1964 р.

ковальЧУк емілія григорівна народи-
лася 1900 р. у м. Угнів Рава-Руського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Копіюваль-
ниця Теплоелектропроекту. заарештована 
16 жовтня 1937 р. як дружина засудженого 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
22 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ковальЧУк євдокія дем’янівна наро-
дилася 1898 р. у с. Рогозно Сквирського пов. 
Київської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в Харкові. проживала 
в Харкові. без певних занять. заарештована 
19 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу (на-
каз НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ковальЧУк євдокія олексіївна народи-
лася 1904 р. у сел. панютине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 21 листо-
пада 1937 р. як дружина засудженого поляка-
націоналіста, члена к.-р. шпигунської дивер-
сійної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 2 квітня 1938 р.

ковальЧУк іван григорович народився 
1889 р. на хут. Ковальчуківка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петропав-
лівка петропавлівського р-ну Дніпропетров-
ської обл. Старший механік МТС. У 1929 р. 
розкуркулений і висланий до північного краю. 
У 1930 р. із заслання втік. заарештований 
6 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
куркульської організації (статті 5410, 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.

ковальЧУк іван лóкич народився 1890 р. 
у с. Морозовичі володимир-волинського пов. 
волинської губ. білорус, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач магазину квітів навчального комбінату 
комунального господарства. заарештований 
12 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (статті 546, 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 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

ковальЧУк іван макарович народився 
1889 р. у с. велика Комишуваха Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Комишуваха петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «більшовик». 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член к.-р. 
есерівської організації (ст. 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1959 р.

ковальЧУк іван петрович (цейко ми-
кола григорович) народився 1907 р. у с. Міняї 
Грубешовського пов. Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював теслею в радгоспі «Іл-
лічівка» у барвінківському р-ні Харківської 
обл. заарештований 3 вересня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (статті 546, 549 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 14 червня 1963 р.

ковальЧУк йосиï захарович народився 
1894 р. у с. Тартаків Сокальського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. зоотехнік облплемзагот-
контори. заарештований 26 травня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ковальЧУк йосиф (юзеф) францович 
народився 1896 р. у с. Мінтув Люблінського 
пов. Люблінської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник фабрики механізованого обліку 
при Управлінні півд. залізниці. заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. як агент іноземної роз-
відки та за антирад. агітацію (статті 546, 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 30 червня 1961 р.

ковальЧУк марія микитівна наро-
дилася 1899 р. у м. Кам’янець-подільський 



266 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

подільської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця ХЕМзу. заарештована 27 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК УРСР), 
звільнена з-під варти 11 грудня 1937 р.

ковальЧУк матвій кирилович наро-
дився 1899 р. у м. Новий буг Херсонського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у с. Олександрівка золочівського р-ну Харків-
ської обл. Директор Конгресівського цукроза-
воду. заарештований 22 серпня 1937 р. за під-
ривну шкідницьку роботу та за дискредитацію 
рад. влади (статті 547, 97, 99 ч. 1, 101 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 7 вересня 
1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 5 років та конфіска-
цією особистого майна. Ухвалою верховного 
Суду УРСР від 9 вересня 1938 р. вирок облсуду 
скасовано, справу направлено на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. 8 березня 1940 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито слідчастиною УНКвС по 
Харківській обл. 26 червня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). Реабілітований 28 липня 1993 р.

ковальЧУк михайло григорович на-
родився 1895 р. у міст. Краснокутськ бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Роздори Синельниківського р-ну Дніпро-
петровської обл. Робітник МТС. У 1929 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
У 1930 р. із заслання втік. заарештований 
2 березня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
куркульської організації (статті 548, 5410, 5411 
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. Реа-
білітований 23 серпня 1957 р.

ковальЧУк михайло михайлович на-
родився 1898 р. на хут. Ковальчуківка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Костянтинівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Ананьївського цукро-
заводу. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 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. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

ковальЧУк оïанас микитович наро-
дився 1898 р. у с. Ковалі житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-

та початкова, позапарт. проживав у с. ва-
лер’янівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8-го березня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 6 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію та розкладання 
колгоспних мас (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 22 березня 
1989 р.

ковальЧУк петро йосиïович наро-
дився 1895 р. у с. Ковальчуківка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Ковальчуківка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Тесля колгоспу. У 1933 р. 
за невиконання плану хлібозаготівлі частину 
майна конфісковано. заарештований 3 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. повстанської куркуль-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 7 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

ковальЧУк семен іванович народився 
1877 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. павлівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. К. Маркса. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність і 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.

ковальЧУк станіслав гаврилович наро-
дився 1896 р. у с. Огородники пружанського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт., до 1934 р. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у сел. панютине 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. панютине півд. залізниці. заарештований 
21 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 прокурора СРСР 9 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 30 серпня 1957 р.

ковальЧУк стеïан олександрович на-
родився 1910 р. у міст. Краснокутськ бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. Краснокутськ Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Чоботар артілі «3-й ви-
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рішальний рік». заарештований 6 вересня 
1937 р. як член секти баптистів та за к.-р. 
ворожу агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 23 січня 1938 р. засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням прав на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Красноярському краї, після звіль-
нення з-під варти до грудня 1945 р. працював 
на будівництві у Сахалінській обл. На 1951 р. 
проживав за старою адресою, працював там 
же. заарештований 18 лютого 1951 р. як ор-
ганізатор і керівник антирад. організації — 
секти п’ятидесятників (статті 5410 ч. 2, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 10 травня 
1951 р. засуджений на 25 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 5 років і кон-
фіскацією майна. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 27 січня 1955 р. термін покарання 
знижено до 10 років позбавлення волі. Реабі-
літований 15 лютого 1990 р. і 29 грудня 1991 р.

ковальЧУк федір михайлович наро-
дився 1907 р. на хут. Ковальчуківка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Костянтинівка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Робітник Ананьївського цу-
крозаводу. заарештований 12 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 7 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 23 серпня 1957 р.

ковальЧУк яків михайлович народив-
ся 1902 р. на хут. Ковальчуківка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Настеньківка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «боротьба за вро-
жай». У 1929 р. розкуркулений і висланий на 
Урал. У 1931 р. із заслання втік. У 1933 р. ви-
сланий до північного краю, того ж року через 
стан здоров’я повернувся додому. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 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. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

ковальЧУк яків Романович народив-
ся 1907 р. у с. білка Радомишльського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безпаль-
цеве барвінківського р-ну Харківської обл. 
бригадир тракторної бригади Гаврилівської 
МТС. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 20 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-

дом 19 липня 1939 р. виправданий за недове-
деності складу злочину.

ковальЧУк-ШеРемет василь васи-
льович, див. ШЕÐЕÌЕТ (Êîâàлüчóê-Шåðåìåò) 
Âàñèлü Âàñèлüîâèч.

кованець стеïан аïоллонович народив-
ся 1888 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Столяр 
Мурафської школи. заарештований 30 жов-
тня 1937 р. як керівник секти баптистів та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у волготабі на будівництві Рибінського 
гідровузла. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кованок василь (григорій) андрійович, 
див. ÌАСЛАÊ (Êîâàлîê, Êîâàíîê) Âàñèлü (Гðè-
гîð³й) Аíäð³йîâèч.

коваРдін (кавардін) яків дмитрович 
народився 1893 р. у с. Глушково Курської губ. 
Росіянин, із робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1917—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Куратор слюсарних робіт за-
воду № 183. заарештований 25 червня 1938 р. 
за шкідницьку к.-р. діяльність (статті 547, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 11 жовтня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коваЧик ян янович народився 1897 р. 
у Королівстві Угорщина Австро-Угорської імпе-
рії. Угорець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., 1930—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Тесля Харкомтрансу. заарештований 
10 березня 1938 р. за участь у к.-р. націоналіс-
тичній організації (статті 541 п. «а», 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 21 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

ковбаса павло васильович народився 
1905 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. юрчен-
кове вовчанського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. Розкуркулений. зааре-
штований 22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 18 листо-
пада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Східтабі 
в м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю. Реабілітований 21 березня 1989 р.

ковеза іван маркович народився 1896 р. 
у с. Малий Кобелячок Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Медведівка 
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Старовірівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель НСШ. заарештований 30 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за антирад. ді-
яльність (статті 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 Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

ковель данило семенович народився 
1885 р. у с. Осови борисівського пов. Мінської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 183. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 11 грудня 1937 р.

ковеня микита іванович народився 
1903 р. у с. Усівка пирятинського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник щіткової фа-
брики ім. Фрунзе. заарештований 4 вересня 
1937 р. за антирад. терористичні настрої та 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці 16 грудня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував у північ-
східтабі. Реабілітований 26 червня 1991 р. 

ковнацький домінік іванович наро-
дився 1902 р. у с. бобичівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. берестовенька 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 5411, 5410 
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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

ковнацький іван францович народив-
ся 1902 р. у с. Рудня-Мошня житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. політвідділу. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений до 
Казахстану, у 1937 р. самовільно переїхав до 
близнюківського р-ну. заарештований 21 січ-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито близнюківським 
Рв НКвС 8 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ковнацький ігнат северинович на-
родився 1882 р. у с. Ушиця житомирського 

пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Грако-
ве 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 комісі-
єю 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 4 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 27 липня 1989 р.

ковнацький франц гнатович наро-
дився 1900 р. у с. Кошелівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у гуртожитку 
на 148-му км роз’їзду Льгов — Основа півд. 
залізниці. Комендант гуртожитку. заарешто-
ваний 28 березня 1938 р. у м. Челябінськ за 
шпигунську діяльність (ст. 586 КК РРФСР), 
етапований до Харківської в’язниці № 5 і вій-
ськовим трибуналом ХвО 19 квітня 1939 р. 
(статті 546 ч. 1, 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням прав на 5 років. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
3 листопада 1939 р. справу направлено на до-
слідування. Справу закрито ДТв УДб НКвС 
півд. залізниці 22 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ковРижкін іван порфирович народив-
ся 1886 р. у м. Дмитрієв Дмитрієвського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. безробіт-
ний. заарештований 11 березня 1938 р. як 
агент японської розвідки та за розвідувальну 
діяльність (статті 541 п. «а», 546 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 
14 листопада 1958 р.

ковтУн василь іванович народився 
1895 р. у с. Добровілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав на хут. Рясний близню-
ківського р-ну Харківської обл. Рахівник кол-
госпу «юний комунар». заарештований 15 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 20 березня 
1939 р. засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням прав на 1 рік. Термін 
покарання відбував у Норильтабі. Реабіліто-
ваний 14 квітня 1995 р.

ковтУн григорій петрович народив-
ся 1887 р. у с. печеніги вовчанського пов. 
Харківського пов. Харківської губ. Українець, 
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із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Ревізор служби колії півд. залізниці. 
заарештований 29 вересня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації та за шпигунство на 
користь Японії (статті 541 п. «б», 546, 547, 5410 
ч. 1 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 1 вересня 1989 р.

ковтУн григорій сергійович народився 
1909 р. у с. Чубарівка Катеринославської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, по-
запарт., у 1926—1930 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Електромонтер полікліні-
ки. заарештований 23 травня 1938 р. за к.-р. 
пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

ковтУн давид іванович народився 1896 р. 
у с. Лигівка Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Надеждине 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. зааре-
штований 27 серпня 1937 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР), 29 листопада 1937 р. 
прокуратурою Харківської обл. справу повер-
нено на дослідування, 14 грудня 1937 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. по-
мер у листопаді 1938 р. Справу закрито Сахнов-
щинським Рв НКвС 5 січня 1940 р. за смертю  
підслідного. Реабілітований 14 січня 1994 р.

ковтУн іван якович народився 1893 р. 
у м. Маріуполь Маріупольського пов. Кате-
ринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Технік ХпРз. заарештований 
10 травня 1931 р. як колишній писар штабу Ку-
тепова, за видачу контррозвідці революційно 
налаштованих громадян (ст. 5413 КК УСРР), 
справу закрито ОДТв ОДпУ ст. Харків півд. 
залізниці [24 серпня 1931 р.] через брак дока-
зів. заарештований 30 вересня 1937 р. за спів-
робітництво з денікінською контррозвідкою 
у минулому та к.-р. пропаганду (статті 5410, 
5413 КК УРСР) і особливою трійкою 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 20 квітня 1989 р.

ковтУн ксенофонт григорович народив-
ся 1897 р. у с. Щурівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у м. балаклія балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Тесля-кустар. 
заарештований 3 березня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 20 березня 1939 р. засуджений на 

4 роки позбавлення волі з пораженням прав 
на 1 рік. помер 9 травня 1939 р. в Ізюмській 
в’язниці. Справу закрито верховним Судом 
УРСР 11 липня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР) у зв’язку зі смертю засудженого. Реа-
білітований 17 січня 1994 р.

ковтУн микола ксенофонтович наро-
дився 1874 р. у с. Новий Мерчик валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Новий Мерчик 
валківського р-ну Харківської обл. Тесля за 
наймом. заарештований 30 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. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

ковтУн мóсій оïанасович народився 
1884 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. бригадир 
ремонтної колони ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 28 квітня 1938 р. як член 
антирад. організації та за диверсійну роботу 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 9 квітня 1939 р. виправданий 
за недоведеності складу злочину.

ковтУн олексій платонович народився 
1905 р. у с. Новоселівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. бражники Ново-
водолазького р-ну Харківської обл. Робітник 
харківської фабрики ім. Тінякова. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 24 квітня 1931 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), справу закри-
то Нововодолазьким райапаратом ДпУ УСРР 
5 червня 1931 р. у зв’язку з висланням в адмі-
ністративному порядку за межі України. був 
висланий разом з родиною до північного краю 
на 3 роки, на засланні перебував у м. Уральськ, 
через 5 місяців втік. заарештований 31 жов-
тня 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 26 червня 1989 р.

ковтУн (барабаш) ольга костянтинівна 
народилася 1907 р. у м. юзівка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Росіянка, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
11 травня 1938 р. як дружина члена антирад. 
терористичної організації правих (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
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відбувала в Темтабі та Картабі. На 1957 р. 
проживала в м Калінінград. Реабілітована 
6 травня 1958 р.

ковтУн петро володимирович народився 
1918 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. полтавської 
губ. Українець, із службовців, освіта середня, 
позапарт., член вЛКСМ з 1936 р. проживав 
у с. Кочеток Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Учень Чугуєво-бабчанського лісного тех-
нікуму. заарештований 26 липня 1938 р. як 
член антирад. підпільної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ковтУн федір гнатович народився 
1908 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. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
5 листопада 1937 р. за антирад. агітацію проти 
виборів до верховної Ради (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито прокуратурою Харків-
ської обл. 18 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

ковтУн феодосій антонович народився 
1878 р. у с. Савеліївка Черкаського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шляхове Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. перевізник 
вантажу на власних конях. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 2 квітня 1938 р. як член 
бойової військової офіцерської організації 
РОвС та за к.-р. роботу (статті 5410 ч. 1, 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.

ковтУн феодосій євтихійович народив-
ся 1878 р. у с. Медвин Канівського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник залізничного поштамту. заарешто-
ваний 24 листопада 1937 р. за шпигунську 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 4 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 26 лютого 1960 р.

ковШаР федір іванович народився 
1876 р. у с. Курилівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт., у 1925 р. член вКп(б). проживав 
у с. Курилівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1929 р. розкурку-
лений і за участь у куркульському повстанні 
висланий за межі України на 3 роки. На 

засланні перебував у м. Сиктивкар. зааре-
штований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
підрив дисципліни у колгоспі та поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

коган борис абрамович, див. ГОЛЬД-
ШТЕЙН Аðîí Аáðàìîâèч (Êîгàí Бîðèñ Аáðàìî-
âèч, Êîñòюê Аáðàì).

коган григорій мойсейович народився 
1899 р. у с. Нові журавичі Старобиховського 
пов. Могильовської губ. єврей, із селян, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. Голова правління фабрики «Хар-
кооптрикотаж». заарештований 22 листопада 
1937 р. як член антирад. терористичної орга-
нізації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 8 квітня 1938 р. за-
суджений на 15 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбу-
вав у будвідділенні табпункту № 1 у с. Кру-
та Комі АРСР. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 24 січня 1941 р. 
справу повернено на дослідування. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
3 вересня 1941 р. зі звільненням з-під варти.

коган лев тевельович народився 1902 р. 
у м. Гадяч Гадяцького пов. полтавської губ. 
єврей, із службовців, освіта середня спеціаль-
на, позапарт. проживав у Харкові. Референт 
з постачання трамвайного тресту. заарешто-
ваний 13 січня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. за шпи-
гунство позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбував у Крастабі, Усоль-
табі. звільнений з-під варти у серпні 1946 р. 
До березня 1949 р. працював бухгалтером ві-
симського дитбудинку у Свердловській обл. 
Реабілітований 5 липня 1957 р.

коган лев юхимович народився 1902 р. 
у м. Катеринослав Катеринославської губ. 
єврей, з торговців, освіта вища, член вКп(б) 
проживав у м. Лозова Лозівського р-ні 
Харківської обл. Начальник вагонного де-
по ст. Лозова півд. залізниці. заарештова-
ний 27 жовтня 1938 р. як член шкідницької 
організації (статті 547 549, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 12 листопада 
1938 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 549, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 4 червня 1939 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1957 р.

коган сара вóльфівна народилася 1908 р. 
у м. Севськ Севського пов. Орловської губ. 
єврейка, з кустарів, освіта середня, позапарт. 
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проживала в Харкові. Кресляр-конструктор 
Харківського заводу контрольно-вимірюваль-
них приладів. заарештована 11 січня 1938 р. як 
дружина засудженого члена антирад. терорис-
тичної організації правих і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент віддана 
під гласний нагляд органів НКвС за місцем 
проживання на 2 роки. На 1989 р. проживала  
в Харкові. Реабілітована 1 листопада 1989 р.

коган семен тимофійович народився 
1905 р. у м. Гадяч Гадяцького пов. полтав-
ської губ. єврей, з торговців, освіта початко-
ва, позапарт., у 1920—1921 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Інструктор бази Харків-
ського міськхарчоторгу в м. Люботин. зааре-
штований 24 травня 1938 р. як член антирад. 
сіоністської шпигунської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 14 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коган-ШапіРо Рахіль ізраїлівна на-
родилася 1893 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, до 1922 р. член компартії польщі, 
член вКп(б). проживала в Харкові. Науковий 
співробітник Музею революції. заарештована 
7 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 30 листопада 1937 р. через відсутність 
доказів злочину зі звільненням з-під варти.

коганов (каганов) семен ілліч наро-
дився 1904 р. у м. Лохвиця Лохвицький пов. 
полтавської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня, позапарт., у 1922—1924 рр. член 
сіоністської організації Гехолуц. проживав 
у Харкові. Технічний керівник фабрики «Ди-
намо». У 1924 р. як член підпільної сіоніст-
ської організації висланий до Казахстану на 
3 роки. На засланні перебував у м. Кокчетав, 
у 1926 р. отримав дозвіл виїхати до палести-
ни, де й проживав до 1927 р. заарештований 
20 березня 1938 р. як член сіоністської ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 542, 546, 547, 548, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 листопада 1957 р.

кодацький яким петрович народив-
ся 1891 р. у с. благодатне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. благо-
датне валківського р-ну Харківської обл. Чо-
ботар артілі «Червоний працівник». У 1930 р. 
розкуркулений і за зв’язок з політбандою 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до вологодської 
губ. заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 

трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 квітня 1989 р.

кодРянський абрам ілліч народив-
ся 1899 р. у с. плахтянка Київського пов. 
Київської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, у 1926—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор тресту їдалень. 
заарештований 17 серпня 1937 р. як член 
антирад. організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 березня 1938 р. за належ-
ність до антирад. організації позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 січня 1940 р. за на-
лежність до антирад. організації позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання від-
бував у вТТ с. Коряжма Сольвичегодського 
р-ну Архангельської обл. На 1946 р. проживав 
у м. Чкалов, працював товарознавцем у трес-
ті їдалень. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 березня 1946 р. судимість 
та пов’язані з нею обмеження знято. Реабілі-
тований 30 жовтня 1956 р.

кожан володимир анатолійович наро-
дився 1899 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із службовців, освіта вища, позапарт. завідувач 
музею судово-медичного моргу. заарештова-
ний 27 лютого 1938 р. за антирад. агітацію, на-
лежність до білогвардійського підпілля (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 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кожан олександр аркадійович наро-
дився 1897 р. у с. Радівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач книжкового 
кіоску. заарештований 30 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність, службу у петлюрівській армії 
(статті 5410 ч. 1, 5411, 5627 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 8 лютого 1957 р.

кожевников георгій олексійович 
народився 1897 р. у м. Ревель Ревельського 
пов. Естляндської губ. Естонець, з військо-
вослужбовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1917—1924 рр. член РКп(б). про-
живав у с. барвінкове барвінківського р-ну 
Харківської обл. помічник начальника бази 
№ 133 Комітету держрезервів. заарештований 
23 вересня 1937 р. за шкідницьку діяльність 
(ст. 547 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 29 серпня 1958 р.

кожевников олександр стеïанович 
народився 1902 р. у с. Лозовенька зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Лозо-
венька петрівського р-ну Харківської обл. 
Обліковець Лозовеньківської МТС. зааре-
штований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
зв’язок з кримінальним елементом, крадіжки 
(статті 5410, 170 п. «г» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 жовтня 1937 р. (статті 170, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

кожевников павло михайлович на-
родився 1901 р. у с. Хохол [Острозького пов.] 
воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1919 р. проживав 
у с. петрівське петрівського р-ну Харківської 
обл. Начальник районного відділу зв’язку. 
заарештований 20 серпня 1937 р. як агент 
німецької розвідки та зрадник батьківщини 
(ст. 546 КК УРСР) і за розпорядженням нарко-
ма внутрішніх справ УРСР Леплевського І. М. 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1958 р.

кожедУб йосиï митрофанович наро-
дився 1885 р. у с. Олексіївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Олек-
сіївка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського, конюх. 
У 1930 р. розкуркулений і за к.-р. агітацію 
ухвалою колегії ДпУ УСРР позбавлений волі 
в концтаборі на 3 роки. 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 19 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 5 грудня 1989 р.

кожедУб трохим йосиïович народив-
ся 1911 р. у с. Олексіївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тимофіївка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний пра-
пор». У 1931 р. разом з батьком висланий до 
північного краю, із заслання втік. заарешто-
ваний 8 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, поши-
рення провокаційних чуток про загибель рад. 
влади (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 в Усоль-
табі. Реабілітований 5 червня 1989 р.

кожУРін андрій іванович народився 
1897 р. у с. Непокрите Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Непокрите Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. У 1932 р. розкуркулений; у 1934 р. 
виключений з колгоспу, позбавлений виборчих 
прав. заарештований 13 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 23 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р. 

кожУРін василь назарович народив-
ся 1888 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
пожежник Укрпостачу. У 1924 р. позбавле-
ний виборчих прав. з 5 березня до 28 травня 
1931 р. перебував під слідством за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР), справу закрито 
Харківським оперсектором ДпУ (статті 4, 197 
ч. 2 КпК УСРР). заарештований 9 жовтня 
1937 р. як розкуркулений, висланий на пів-
ніч, з місця вислання втік, до революції слу-
жив у поліції (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 сел. єрцево Коноського р-ну Архангельської 
обл. після звільнення з-під варти проживав 
у Харкові. Реабілітований 24 червня 1960 р.

кожУРін стеïан іванович народився 
1895 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Їздовий 
Харчоторгу. У 1927 р. позбавлений виборчих 
прав; у 1929 р. 2 міс. під вартою за участь 
у к.-р. організації СвУ. У 1931 р. майно роз-
продане за невиконання держзобов’язань. 
заарештований 16 листопада 1937 р. як роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав та 
за зв’язки з к.-р. організацією СвУ (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. 
Термін покарання відбував в Абезькому табо-
рі в Інтинському р-ні Комі АРСР. Реабіліто-
ваний 16 червня 1989 р.

кожУРін федір сергійович народився 
1894 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. веселе Липецько-
го р-ну Харківської обл. Сезонний робітник 
радгоспу «Липці». заарештований 16 вересня 
1937 р. як керівник сектантської групи та за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
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у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Сороктабі. Реабілітований 22 червня 1989 р.

кожУРін федір стеïанович народився 
1913 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Тесля 
заводу «Серп і молот». У 1933 р. за невико-
нання плану хлібозаготівлі розкуркулений. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член ди-
версійної організації (статті 5410 ч. 1, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 549, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

кожУхов дмитро васильович народився 
1892 р. у с. Сватове Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. відповідаль-
ний виконавець Дортехпостачу півд. заліз-
ниці. заарештований 29 листопада 1937 р. як 
член к.-р. польської шпигунської диверсійної 
організації на залізниці (статті 541, 549, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 28 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

кожУШко захар стеïанович народився 
1901 р. у м. Тростянець Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Учитель СШ № 133. заарештований 
29 квітня 1938 р. як член антирад. націоналіс-
тичної організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 листопада 1939 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 30 січня 1957 р.

козак (казак) іван михайлович наро-
дився 1893 р. у с. бомболи Ошмянського 
пов. віленської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1920 рр. член 
РКп(б), у 1928—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Тесля проектно-монтажних 
майстерень готельного тресту. заарештований 
16 грудня 1937 р. за шпигунство (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 грудня 1956 р.

козак каленик іванович народився 
1880 р. у с. Абазівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 26 жовтня 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. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі в табпункті Острівне в Архангель-
ській обл. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

козак олексій петрович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХпРз. заарештований 3 грудня 1937 р як 
член к.-р. троцькістської групи (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1957 р.

козак семен демидович народився 1910 р. 
у с. Чолівка Овруцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. верхня Самара близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
вона Самара». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 березня 1989 р.

козакевиЧ йосиф петрович народився 
1905 р. у с. Чернецька Слободка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у кол. 
Судиха Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Робітник МТС. У 1933 р. за зрив засівної кам-
панії засуджений на 5 років позбавлення волі. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
16 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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 31 жовтня 1964 р.

козакевиЧ (казакович) Ревека вóль-
фівна, див. ÊАЗАÊЕÂИЧ (Êîçàêîâèч) Ðåâåêà 
Âóлüф³âíà.

козаков стеïан іванович народився 
1877 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
універмагу №114. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу за-
крито Харківською міжрайопергрупою 7 січ-
ня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

козаков тимофій стеïанович народив-
ся 1888 р. у с. Сосновка Смоленської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт., 
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у 1918—1936 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Слюсар управління будинками. за-
арештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 
військово-бойової організації (статті 542, 5411 
КК УРСР), справу закрито Харківською між-
райоперслідгрупою 22 квітня 1938 р. за відсут-
ності доказів злочину зі звільненням з-під варти.

козаков яків федорович народився 
1884 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у м. вовчанськ вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ткаць-
кої фабрики. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 18 квітня 
1930 р. як член к.-р. організації СвУ (ст. 5411 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 7 років. 
заарештований 6 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 29 вересня 1989 р. і 18 квітня 1990 р.

козаР андрій петрович народився 1890 р. 
у с. Старий Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник депо 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
15 липня 1938 р. як член білогвардійської 
терористичної 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 14 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 березня 1989 р.

козаРенко сила ісакович народився 
1895 р. у с. білка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Семенівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Конюх колгос-
пу «Червоний орач». заарештований 20 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 січня 1939 р. (ст. 115 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

козаРенко тимофій юхимович наро-
дився 1914 р. у кол. Рижове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. жовтневої революції. заарешто-
ваний 21 березня 1938 р. як член антирад. 
німецької організації (статті 5411, 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. Реа-
білітований 26 жовтня 1956 р.

козаРовицький абрам йосифович 
народився 1879 р. у с. Ружине Сквирського 
пов. Київської губ. єврей, з торговців, освіта 
початкова, позапарт., у минулому член орга-
нізації «поалей Ціон». проживав у Харкові. 
бухгалтер облшвейпромспілки. заарештова-
ний 29 квітня 1938 р. як член терористичної 
шпигунської організації (статті 546, 547, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 
546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
Реабілітований 10 січня 1958 р.

козаРЧУк михайло петрович народив-
ся 1887 р. у с. Турка Холмського пов. Лю-
блінської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Червоний прапор 
Коломацького р-ну Харківської обл. безробіт-
ний. заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність та шпигунство (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
в концтаборі на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Картабі. На 1960 р. про-
живав у с. Куликове полтавського р-ну пол-
тавської обл. Реабілітований 10 липня 1959 р.

козаЧенко антон сергійович народився 
1888 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер навчально-модельної фабрики. заарешто-
ваний 5 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.

козаЧенко михайло григорович наро-
дився 1897 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1927 р. Директор комбінату Союзунівермагу 
№ 1. заарештований 16 жовтня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації пра-
вих (статті 5411, 548 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 31 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1960 р.

козаЧенко Раїса христофорівна на-
родилася 1899 р. і проживала в Харкові. Росі-
янка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Робітниця взуттєвої фабрики № 5. заарешто-
вана 11 січня 1938 р. як дружина засуджено-
го члена антирад. терористичної організації 
правих (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
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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, звільнена з-під варти 14 червня 1943 р. 
з направленням до Акмолінського р-ну. На 
1956 р. проживала в Челкарському радгоспі 
Акмолінського р-ну Акмолінської обл. Реабі-
літована 7 грудня 1956 р.

козаЧинська анастасія олександрівна 
народилася 1898 р. у с. брідок Гайсинського 
пов. подільської губ. Українка, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Робітниця заводу «Серп і молот». за-
арештована 20 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого 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 16 липня 1957 р.

козаЧинський володимир полікар-
ïович народився 1892 р. у с. бубнівка Гай-
синського пов. подільської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт., до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Серп і молот». заарештований 
8 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 5 листопада 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у Харкові, дата виконання вироку невідома. 
Реабілітований 31 січня 1958 р.

козаЧок йосиï васильович народився 
1899 р. у с. Новий Яричів Кам’янського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1923— 1924 рр. член 
КпЧ, у 1924—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. приймальник худоби загот-
контори заводу Харчоторгу. заарештований 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну роботу 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 22 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 8 березня 1944 р. за високі по-
казники в роботі строк покарання знижено на 
1 рік. звільнений 30 вересня 1946 р. На 1948 р. 
проживав у Харкові, працював теслею Харобл-
будтресту. Реабілітований 31 березня 1955 р.

козедУб григорій семенович народився 
1899 р. у с. вереміївка золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Диспетчер контори Головхлібу. У 1922 р. під 
слідством органів ДпУ. У 1924 р. за службу 
в бандах засуджений до розстрілу, який за-
мінено ув’язненням на 10 років; звільнений 

з-під варти у 1927 р. заарештований 7 травня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 червня 1967 р.

козей павло іванович народився 1891 р. 
у м. волковиськ волковиського пов. Грод-
ненської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Слю-
сар-кустар. заарештований 13 серпня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність на користь поль-
щі (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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

козельський микола іванович наро-
дився 1879 р. у с. Орлик Новооскольського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник м’ясокомбінату. У 1928 р. розкуркуле-
ний. заарештований 19 грудня 1937 р. як роз-
куркулений, що приховав соціальне походжен-
ня під час влаштування на роботу, та за вороже 
ставлення до рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 вересня 1989 р.

козеРацький василь Улянович наро-
дився 1904 р. у м. Немиринці Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгос-
пу ім. 17-ї партконференції. заарештований 
5 травня 1938 р. як член к.-р. націоналістич-
ної організації (статті 546, 5410 ч. 1, 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 20 березня 1989 р.

козеРог арсентій петрович народив-
ся 1899 р. у с. Миколо-Комишувата валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, позапарт., освіта початкова. проживав 
у с. Миколо-Комишувата Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. пе-
тровського. У 1930 р. за невиконання плану 
хлібозаготівлі майно конфісковано. заареш-
тований 12 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 7 травня 1939 р. виправданий за недове-
деністю складу злочину.

козеРод іван петрович народився 
1893 р. у с. Рунівщина Костянтиноградського 
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пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, у 1932—1938 р. член вКп(б). 
проживав у с. Рунівщина зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. пе-
тровського. заарештований 28 липня 1938 р. за 
підривну роботу та антирад. настрої (статті 547, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 17 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

козинець марко костянтинович наро-
дився 1892 р. у с. Гонтів Яр валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гонтів Яр 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Шлях Леніна». заарештований 4 квітня 
1938 р. як член антирад. української націоналіс-
тичної повстанської 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.

козинець микола тимофійович наро-
дився 1897 р. у Києві. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Кухар їдальні. 
заарештований 11 лютого 1938 р. як член по-
літбанди зеленого, за пограбування населення 
і службу в армії петлюри (статті 542, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито Ржищевським Рв 
НКвС Київської обл. 13 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

козинець павло соломонович наро-
дився 1917 р. і проживав у Харкові. єврей, 
із службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Технік заводу «Трансзв’язок». зааре-
штований 26 травня 1938 р. як член шпигун-
ської організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 17 січня 1939 р. (статті 4 п. «д», 159 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

козинець-Чалий давид захарович 
народився 1885 р. у м. Мелітополь Меліто-
польського пов. Херсонської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1904—1906 рр. 
член РСДРп, у 1906—1917 рр. член пар-
тії анархістів-синдикалістів, член вКп(б) 
з 1918 р. проживав у Харкові. Скульптор. 
заарештований 24 березня 1938 р. як член 
антирад. бойової терористичної есерівської 
організації та за к.-р. роботу з підготовки 
збройного повстання (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією особистого майна. Розстріляний 
21 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
7 вересня 1956 р. і 16 травня 1963 р.

козиР андрій григорович народився 
1900 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на 101-му 
км перегону булацелівка — Щеняче в Шев-
ченківському р-ні Харківської обл. Старший 
стрілочник роз’їзду. заарештований 15 верес-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію та підробку бланків 
державної установи (статті 5410 ч. 1, 68 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 14 грудня 
1937 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 5 років. 
Реабілітований 13 липня 1990 р.

козиР григорій олександрович народив-
ся 1894 р. на хут. березове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. березове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». У 1932—1933 рр. 
під слідством Куп’янського Рв ДпУ за к.-р. 
агітацію (ст. 54-10 ч. 1 КК УСРР). заарештова-
ний 1 березня 1938 р. за антирад. агітацію (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

козиР іван тимофійович народився 
1874 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Хотімля Старосал-
тівського р-ну Харківської обл. Сторож лікар-
ні. заарештований 19 жовтня 1937 р. за анти-
рад. 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 грудня 1993 р.

козиР петро васильович народився 
1893 р. у с. Нечволодівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Кухар на 
будівництві цукрового заводу. 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 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

козиР пилиï іванович народився 1904 р. 
у с. Хотімля вовчанського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Хотімля Старосалтів-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу ім. профінтерну. заарештова-
ний 23 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію, зв’язки 
з куркульством та кримінальним елементом 
(статті 80 ч. 1, 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
11 вересня 1937 р. (статті 80 ч. 1, 5410 ч. 1 КК 
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УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

козиРєв василь петрович народив-
ся 1892 р. у м. Севастополь Таврійської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер житло-
вого відділу Дзержинського р-ну. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. як член військової 
бойової к.-р. організації РОвС і білий офіцер 
у минулому (статті 542, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 вересня 1956 р.

козиРєв кóзьма дмитрович народився 
1870 р. у с. Різдвянка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. без певного місця про-
живання. без певних занять. У 1930 р. май-
но конфісковане. заарештований 19 грудня 
1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

козиРєв лев михайлович народився 
1894 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт. проживав у м. Ку п’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Учитель 
СШ № 2. 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. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний [7 грудня 1937 р.] 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

козиРєв максим стеïанович народився 
1904 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1932—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник Куп’янського цу-
крозаводу. заарештований 2 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 
у Самартабі. Справу закрито прокуратурою 
Харківської обл. 9 травня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

козиРєв микола тимофійович народив-
ся 1890 р. у Москві. Росіянин, із службовців, 
освіта вища, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. заступник завідувача культпроп 
відділу Харківського обкому Кп(б)У. заареш-
тований 1 жовтня 1937 р. як член антирад. 
терористичної організації правих (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-

вного Суду СРСР 5 грудня 1937 р. засуджений 
до розстрілу з конфіскацією майна. Розстрі-
ляний 6 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 12 травня 1956 р.

козиРєва ніна василівна народилася 
1897 р. у м. Горки Горецького пов. Могильов-
ської губ. Росіянка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 1 жовтня 1937 р. як 
дружина члена антирад. терористичної органі-
зації правих (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 во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбува-
ла в м. Сегеж Карельської АРСР; з 20 серпня  
1941 р. у Картабі. На 1956 р. проживала в Мо-
скві. Реабілітована 18 квітня 1956 р.

козицька віра гаврилівна народилася 
1905 р. у м. переяслав переяславського пов. 
полтавської губ. Українка, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Архіваріус заводу № 183. заарештована 
8 жовтня 1937 р. як дружина репресованого (на-
каз НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

козій олексій кіндратович народився 
1899 р. у с. Чернещина богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Чернещина 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Тес-
ля-десятник райспоживспілки. заарештований 
27 липня 1938 р. як член антирад. терористичної 
військово-повстанської організації (статті 542, 
548, 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.

козка семен гордійович народився 
1885 р. у с. попівка Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Шарівка богодухівського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник Сверд-
ловського бурякорадгоспу. У 1931 р. розкур-
кулений, від вислання втік. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за антирад. 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. Реабілі-
тований 1 лютого 1994 р.

козликін яків трохимович народився 
1886 р. у с. Лінивка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. верхня Орілька 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Тес-
ля. У 1930 р. розкуркулений. 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. 
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від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

козлинський олександр йосиïович 
народився 1904 р. у с. Курилівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Інженер комунального гос-
подарства ст. Куп’янськ-Сорт. північно-До-
нецької залізниці. заарештований 30 листо-
пада 1937 р. як член шкідницької диверсійної 
організації (статті 547, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Сталінській 
обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у [північсхідтабі]. Особливою трійкою при 
УНКвС по Дальбуду 10 серпня 1939 р. за к.-р. 
троцькістську діяльність винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 вересня 1939 р. у Ха-
баровському краї. Реабілітований 31 серпня 
1989 р. і 1 лютого 1957 р.

козлов василь оïанасович народився 
1897 р. у с. Крутий Лог бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Індубуду при ХТз. У 1931 р. розкуркулений, 
висланий за межі р-ну, позбавлений виборчих 
прав. заарештований 20 вересня 1937 р. за ан-
тирад. настрої, погрози колгоспникам, які роз-
куркулювали його господарство (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 19 травня 1993 р. і 21 червня 1989 р.

козлов володимир микитович наро-
дився 1898 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1917—1922 рр. член РКп(б). заступник на-
чальника телефонного відділу Харківського 
облуправління зв’язку. заарештований 24 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. організації правих 
і за антирад. агітацію (статті 547, 5410 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). заарештований УДб УНКвС 
по Харківській обл. 24 вересня 1941 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР). 
згорів 18 жовтня 1941 р. у с. бутирки Уразів-
ського р-ну Курської обл. під час етапування 
до м. Іркутськ. Справу закрито УМДб по 
Харківській обл. 13 листопада 1947 р. через 
смерть обвинуваченого (ст. 4 п. «а» КпК  
УРСР). Реабілітований 29 квітня 1995 р.

козлов гнат карïович народився 1897 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 ст. бала-
клія північно-Донецької залізниці. У 1930 р. 

розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 22 січня 1938 р. за підривну 
роботу на транспорті та антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 28 лютого 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 березня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 3 вересня 1958 р.

козлов давид григорович народився 
1890 р. у с. Росава Канівського пов. Київської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 135. заарештований 15 квітня 1938 р. 
за шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 7 червня 1938 р. 
за недоведеності складу злочину. звільнений 
з-під варти 12 вересня 1938 р.

козлов микита тимофійович народився 
1891 р. у с. Фролове Мединського пов. Ка-
лузької губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. берестовенька 
Красноградського р-ну Харківської обл. зав-
госп лікарні. У 1930 і 1932 рр. майно конфіс-
ковано. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
зв’язки з антирад. елементами та терорис-
тичні наміри (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 на 10 років вТТ. Термін по-
карання відбував у сел. Краскіно Хасанського 
р-ну приморського краю. На 1959 р. прожи-
вав за старою адресою, працював обхідником 
на залізниці. Реабілітований 9 січня 1959 р.

козлов микола іларіонович народився 
1906 р. у с. Анніно Курської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комарівка Харківського р-ну Харківської  
обл. Тесля навчального господарства ім. 1 Трав-
ня. заарештований 29 квітня 1938 р. як член 
шпигунської 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.

козлов яків тимофійович народився 
1892 р. у с. Арапівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Слатине 
Харківського р-ну Харківської обл. Контор-
ник ст. Харків-пас. півд. залізниці. У 1924 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
20 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 12 червня 1989 р.

козлова зінаїда олександрівна наро-
дилася 1913 р. у м. благовєщенськ Амурської 
обл. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 
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позапарт. проживала в м. валуйки Курської 
обл. Санітарка валуйської транспортної по-
ліклініки. заарештована 28 грудня 1937 р. за 
шпигунську к.-р. діяльність на користь Японії 
та підготовку терористичних актів проти ке-
рівників партії та рад. влади (статті 546, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляна 27 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітована 28 листопада 
1989 р.

козловець василь федорович наро-
дився 1909 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. вахтер Машбуду. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за шпигун-
ську диверсійну діяльність (статті 546, 549 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 вересня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 2 червня 1989 р.

козловець григорій кирилович наро-
дився 1885 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердянка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 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 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1959 р.

козловець микола мóсійович наро-
дився 1899 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердянка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Фрунзе. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської організації та за антирад. 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. Роз-
стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 2 липня 1969 р.

козловець ярема йосиïович народився 
1908 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. бердянка зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгос-

пу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 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 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 січня 1961 р.

козловецький станіслав йосифович 
народився 1900 р. у с. Леляне Трокського 
пов. віленської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приколо-
тне великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Робітник пекарні. заарештований 13 серпня 
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 1 серпня 1989 р.

козловська катерина михайлівна 
народилася 1897 р. на хут. Комісарів вов-
чанського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
на хут. Комісарів вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червона зірка». 
заарештована [27 жовтня] 1937 р. як дружина 
засудженого за шпигунство на користь поль-
щі (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 5 липня 1989 р.

козловська ольга іванівна народилася 
1908 р. у м. Дорогобуж Дорогобузького пов. 
Смоленської губ. Росіянка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
бібліотекарка 9-ї авіашколи. заарештована 
21 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. як член родини зрадника батьків-
щини позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відді-
ленні Картабу. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

козловська станіслава антонівна на-
родилася 1905 р. у м. вільно віленської губ. 
полька, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Гардеробниця 
велозаводу. заарештована 15 липня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 4 листопада 1938 р. 
(ст. 546 КК УРСР) позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.
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козловський анатолій дмитрович на-
родився 1903 р. у м. Седлець Седлецької губ. 
Росіянин, із священнослужителів, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. Рогань Харків-
ського р-ну Харківської обл. Начальник штабу 
2-ї авіабригади 9-ї військової школи льотчиків 
і льотспостерігачів, капітан. заарештований 
9 вересня 1937 р. за участь у військово-фа-
шистській змові у лавах РСЧА та к.-р. шкід-
ницьку діяльність (статті 546, 541 п. «б» 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 15 грудня 1956 р.

козловський антон феліксович наро-
дився 1895 р. у с. піски Остроленського пов. 
Ломжинської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. Голова військового трибуналу ХвО. 
заарештований 3 березня 1938 р. як учасник 
антирад. змови (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 листопада 1939 р. (статті 581 п. «б», 
5811 КК РРФСР) позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у сел. єр-
цево Архангельської обл. звільнений з-під вар-
ти 27 липня 1946 р., потому працював на па-
перовому комбінаті в Кам’янець-подільській  
обл. Реабілітований 30 грудня 1953 р.

козловський броніслав Ромóальдо-
вич народився 1891 р. у с. Глинки Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник склозаводу. заарештований 
15 грудня 1937 р. за розвідувальну 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. Роз-
стріляний 21 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 12 березня 1959 р.

козловський едóард гнатович наро-
дився 1905 р. у заславському пов. волинської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1925—1929 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Кот-
ломонтаж». заарештований 17 вересня 1937 р. 
за к.-р. націоналістично-шпигунську 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. Роз-
стріляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 23 вересня 1960 р.

козловський євген макарович наро-
дився 1910 р. у [Ліфляндській губ.]. Росіянин, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 

проживав у Харкові. Технік-кошторисник трес-
ту «Діпрококс». заарештований 2 квітня 1938 р. 
як член антирад. військово-есерівської терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Харківською міжрайоперслідгру-
пою 26 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

козловський іван станіславович на-
родився 1896 р. у варшаві. поляк, з ремісни-
ків, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар взуттєвої фабрики ім. Шмідта. за-
арештований 26 квітня 1938 р. як член поль-
ської шпигунської організації (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 розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

козловський ісаак савелійович наро-
дився 1883 р. у Смоленській губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1936 р. 
член вКп(б). проживав у м. Люботин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник де-
по ст. Люботин півд. залізниці. заарештова-
ний 19 листопада 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 28 грудня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

козловський йосиф домінікович на-
родився 1905 р. у с. Чернецьке Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Друга близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 20 січня 1938 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 червня 1977 р.

козловський йосиф йосифович на-
родився 1898 р. у с. Осична подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб агроіндустріально-
го технікуму. У 1932 р. висланий до м. волог-
да на 3 роки. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
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.

козловський йосиф петрович наро-
дився 1887 р. у м. Ліда Лідського пов. вілен-
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ської губ. поляк, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1917—1921 рр. кандидат у чле-
ни РКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
ХЕТзу. заарештований 18 листопада 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. Розстріляний 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

козловський казимир якович наро-
дився 1881 р. у с. Гайголі віленського пов. ві-
ленської губ. Литовець, з кустарів, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Контролер відділу техконтролю ХЕТзу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ську 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

козловський костянтин пилиïович 
народився 1895 р. у с. петрані Літинського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піща-
не Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу [ім. Щорса]. У 1931 р. за невико-
нання держзобов’язань засуджений на 3 роки 
позбавлення волі. заарештований 28 грудня 
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 ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

козловський лóк’ян (люціан) іва-
нович народився 1889 р. у с. васюки Діснен-
ського пов. віленської губ. білорус, з міщан, 
освіта вища, позапарт., у 1920—1921 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Співробітник Харківського інституту інжене-
рів залізничного транспорту. У 1922 р. під аре-
штом органів ДпУ за шпигунство на користь 
польщі. заарештований 21 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 19 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

козловський мар’ян вікторович наро-
дився 1904 р. у с. Судимонт заславського во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Новодмитрівка Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Ілліча. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 22 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію серед колгоспників (статті 5410, 546 

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 11 серпня 1989 р.

козловський микола федорович на-
родився 1892 р. у м. Галич Галицького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. [Українець], з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. без певного місця прожи-
вання. без певних занять. У 1935 р. ухвалою 
особливої трійки висланий на Далекий Схід 
на 3 роки (ст. 80 КК УСРР). заарештований 
29 травня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Головною 
військовою прокуратурою 9 листопада 1939 р. 
(статті 4, 5 КпК РРФСР), звільнений з-під 
варти 13 грудня 1939 р.

козловський микола францович на-
родився 1889 р. у с. Дорогань 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 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
націоналістичну та пораженську 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 7 серпня 1989 р.

козловський михайло казимирович 
народився 1898 р. у міст. Синиця Новомін-
ського пов. варшавської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ні-
кополь барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник Союзформолиття. заарештований 
26 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

козловський сигізмóнд петрович на-
родився 1896 р. у м. погребище бердичів-
ського пов. Київської губ. поляк, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Інспектор-дізнавач 10-го відділен-
ня РСМ. заарештований 13 серпня 1938 р. за 
розвідувальну антирад. діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна з негайним виконанням вироку згідно 
з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 1934 р. 
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Розстріляний 20 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 січня 1960 р.

козловський станіслав Ромóальдович 
народився 1886 р. у с. Любарська Гута Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, 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, 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.

козловський стеïан герасимович на-
родився 1898 р. у с. Рутка Луцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
місарів вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона зірка». в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 17 вересня 1937 р. 
за шпигунську діяльність на користь польщі 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

козловський стеïан гнатович наро-
дився 1899 р. у с. бужани володимир-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Комірник ХЕМзу. зааре-
штований 30 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 24 грудня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР). Реабілітований 15 березня 1994 р.

козловський юліан вікторович наро-
дився 1907 р. у с. Судимонт заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. велика Андріїв-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за соціалізм». У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 8 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 17 серпня 1963 р.

козобРод яків мóсійович народився 
1899 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бугаївка 

Савинського р-ну Харківської обл. бригадир 
колгоспу «Нове життя». У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 4 квітня 1938 р. як 
член повстанської к.-р. української націона-
лістичної організації та за антирад. агітацію 
(статті 5411, 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.

козодой микола адамович народився 
1878 р. у с. Лискова Гродненської губ. біло-
рус, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник заводу № 183. за-
арештований 14 квітня 1938 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 жовтня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

козУб михайло юхимович народився 
1902 р. у с. Михайлівка Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у с. зачепилівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. завідувач зачепилівського райзем-
відділу. заарештований 28 липня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 8 вересня 1939 р. виправданий.

козУб (кóзóб) федот сергійович наро-
дився 1883 р. у с. Черемушне зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Черемушне змі-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник Харків-
ської електростанції. У 1930 р. розкуркулений, 
від вислання переховувався. заарештований 
11 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 6 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

козУпиця петро дмитрович народився 
1914 р. у с. Нова Січ Сумського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., член вЛКСМ. прожи-
вав у с. біловоди Миропільського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
9 липня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної націоналістичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 24 грудня 1938 р. за від-
сутності доказів зі звільненням з-під варти.

козьма олександр кіндратович народив-
ся 1882 р. у с. братолюбівка Херсонської губ. 
Українець, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Інженер-техно-
лог заводу «замок». заарештований 26 березня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської організації 
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(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. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

козьменко костянтин іванович наро-
дився 1879 р. у с. велика Царедарівка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 15 грудня 1937 р. 
як член диверсійної терористичної організації 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР), справу за-
крито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці від 
22 лютого 1939 р. (ст. 197 КпК УРСР).

козьменко юхим васильович наро-
дився 1885 р. у с. Глушково Рильського пов. 
Курської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917 р. член партії со-
ціалістів-революціонерів. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Май-
стер ІпРзу. заарештований 23 березня 1938 р. 
як член есерівської диверсійної шкідницької 
організації (ст. 5410 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. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 15 травня 1958 р.

козьмін сергій герасимович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із се-
лян, освіта середня, позапарт. бухгалтер Хар-
ківжитлопостачзбуту. заарештований [28] лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію, належність 
до білогвардійського підпілля (статті 5410, 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. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

козюпа дмитро ісайович народився 
1878 р. у с. петрівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1937 р. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у Харкові. Ко-
мендант молочного технікуму. заарештований 
12 квітня 1938 р. як агент німецької розвідки 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 20 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

козюсь (козюсєв) михайло олексан-
дрович народився 1899 р. у с. Новомиколаївка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новомиколаївка Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 2-ї п’ятирічки, мірошник. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, виступи проти хлібозаготівлі 

державі (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 Самартабі. Реабілітова-
ний 16 червня 1989 р.

козюта гордій іванович народився 1878 р. 
у с. бугаївка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. бугаївка Савинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. Розкуркулений. 
заарештований 6 жовтня 1937 р. за розвал кол-
госпу та антирад. агітацію (статті 548, 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. Реабілітований 14 січня 1994 р.

койліх олександр юліóсович народився 
1887 р. у м. Коростишів Радомишльського пов. 
Київської губ. Німець, з кустарів, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського пов. Харківської обл. пивовар 
пивоварного завод. заарештований 9 липня 
1938 р. за розвідувальну діяльність на користь 
однієї з іноземних держав (статті 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 16 травня 1989 р.

койнаШ (кайнош) федот якович на-
родився 1886 р. у с. Тахтаулове полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
мунарка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8-го березня. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 8 червня 1989 р.

койРа адам вікентійович народився 1887 р. 
у с. Козакиші віленської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Санітар психоневрологічного інституту. за-
арештований 18 листопада 1937 р. за шпигунську  
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 27 листопада 1963 р.

кокотько варфоломій петрович наро-
дився 1881 р. у с. Старцевичі Слуцького пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Фельдшер пожежного технікуму. заарешто-
ваний 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
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11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

кокотько ганна яківна народилася 
1895 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Ро-
бітниця 3-го єдиного диспансеру. заарешто-
вана 3 листопада 1937 р. як дружина засудже-
ного 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 5 ро-
ків. Реабілітована 21 квітня 1989 р. 

кокоШа оïанас федорович народив-
ся 1886 р. у м. Костянтиноград Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, у 1917—1918 рр. 
член УпСР, у 1918—1920 рр. член партії бо-
ротьбистів, з 1920 р. член вКп(б). проживав 
у с. бердянка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Директор МТС. заарештований 
5 жовтня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної терористичної організації (статті 5411, 
548 КК УРСР) ) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

кокоШа яків федорович народився 
1889 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Машиніст ковбасної фабрики. зааре-
штований 8 грудня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації та за к.-р. агітацію (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 8 червня 1962 р.

кокоШко герман генріхович народився 
1883 р. у с. Стовпецьке Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Крутоярівка Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. безробітний, 
тесля за фахом. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської Німеччини, за антидержавну 
і 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 27 липня 1989 р.

кокощик володимир валер’янович на-
родився 1893 р. у с. Мала Леота Новорадом-

ського пов. петроковської губ. поляк, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., 1924—
1929 рр. член вКп(б) проживав у Харкові. 
пожежник заводу «Червоний жовтень». за-
арештований 18 квітня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 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 7 березня 1958 р.

кокс микола лóк’янович народився 
1895 р. у с. Дуброва Овруцького пов. волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Козіївка Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Ульянова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
30 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 20 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

колба федір данилович народився 
1905 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мажарка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 28 грудня 1937 р. за к.-р. фа-
шистську 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. Роз-
стріляний 17 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 серпня 1989 р.

колбасов григорій Романович наро-
дився 1883 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1900—1903 рр. член РСДРп, у 1903—
1909 рр. член РСДРп(м), у 1921—1936 рр. член 
вКп(б). пенсіонер, у минулому телеграфіст 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
ний 13 січня 1938 р. як член к.-р. троцькіст-
ської диверсійної терористичної організації 
та за шкідництво на телеграфі (статті 547, 548, 
5411 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 24 квітня 1989 р.

колбатиков порфирій миколайович 
народився 1904 р. у м. Середина-буда Нов-
город-Сіверського пов. Чернігівської губ. Ро-
сіянин, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1930 р. проживав у сел. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. заступник началь-
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ника політвідділу експлуатаційного відділен-
ня ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
26 жовтня 1938 р. як член антирад. правотроць-
кістської організації (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 10 квітня 
1939 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 11 червня 1939 р. 
вирок військового трибуналу скасовано, справу 
передано на дослідування зі стадії попередньо-
го слідства. Справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 31 жовтня 1939 р. (статті 159, 
197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

колбУс сергій павлович народився 
1894 р. у садибі Словатичі Седлецької губ. 
Українець, із священнослужителів, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Інспек-
тор райфінвідділу. заарештований 17 квітня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 червня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 1 серпня 1958 р.

колегаєв петро якович народився 
1901 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б). Служив в Уссурій-
ської обл. Далекосхідного краю. Начальник 
арт. складу № 87, капітан. заарештований 
30 квітня 1938 р. як член військової шкід-
ницької 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) зі звільненням з-під варти. 
Реабілітований 14 листопада 1967 р.

колеко мойсей веніамінович народився 
1899 р. у м. вільно віленської губ. єврей, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1925 р. проживав у Харкові. Директор про-
довольчого постачання Харківського трес-
ту народного харчування. заарештований 
28 грудня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної організації правих (статті 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 547, 
548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 15 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років і з конфіскацією майна. 
Термін покарання відбував у північсхідтабі, 
бухта Нагаєва, де й помер 8 травня 1947 р. 
Реабілітований 5 листопада 1957 р.

коленда микола гнатович народився 
1895 р. у с. Глинка Кобринського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, кандидат у члени вКп(б). проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 

обл. помічник начальника 1-ї пожежної ко-
манди Куп’янського вузла. заарештований 
15 березня 1938 р. за антирад. агітацію та 
шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою нарадою при 
НКвС СРСР від 15 червня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. Реа-
білітований 1 вересня 1989 р.

колендін єгор дмитрович народився 
1913 р. на хут. зелений Колодязь зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. зе-
лений Колодязь Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Робітник ХЕТзу. заарештований 12 серп-
ня 1937 р. за виступ з промовою к.-р. змісту 
і участь у побитті червоноармійця (статті 5410 
ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 грудня 1937 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Реабілітований 20 травня 1994 р.

колендо фаóстин карлович народився 
1899 р. у м. вільно віленської губ. поляк, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Технолог заводу «Електроверстат». 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за розві-
дувальну 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 20 березня 1962 р.

коленко микола васильович народив-
ся 1897 р. у с. вільшана Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1919 р. проживав у Харкові. На-
чальник сектора допоміжних матеріалів за-
воду № 183. заарештований 3 червня 1938 р. 
за антирад. троцькістську діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і за висновком Харківського 
облсуду від 20 травня 1939 р. звільнений з-під 
варти. Харківським облсудом 4 червня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

коленко федір михайлович народився 
1894 р. на хут. Коноплянка Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер матеріального відділу заводу № 183. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпигун-
ську диверсійну діяльність (статті 546, 549 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 9 жовтня 1959 р.

колес генріх гóгович, див. ÊОЛЛЕС 
(Êîлåñ) Гåíð³õ Гóгîâèч.

колесник андрій юхимович наро-
дився 1893 р. у с. болгар валківського пов. 
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Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. болгар 
валківського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу ім. Косіора. заарештований 22 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 4 серпня 1938 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то валківським Рв НКвС 7 березня 1939 р. 
(статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) з анулюван-
ням підписки про невиїзд.

колесник василь платонович народився 
1882 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав і працював конюхом у радгоспі 
НКвС № 7 у Чугуївському р-ні Харківської 
обл. У 1932 р. за невиконання плану хлібоздачі 
(ст. 58 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 7 років 
позбавлення волі, через 3 роки звільнений з-під 
варти. заарештований 13 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (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. Термін покарання відбував у м. Ар-
хангельськ. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

колесник григорій євдокимович наро-
дився 1877 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвінко-
ве барвінківського р-ну Харківської обл. Тес-
ля-кустар. заарештований 27 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).

колесник григорій ілліч народився 
1904 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Комірник 
Краматорського заводу ім. Сталіна. У 1931 р. 
під арештом органів ОДпУ. заарештований 
28 березня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної української повстанської організації 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то барвінківським Рв НКвС 30 квітня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти на підписку про невиїзд.

колесник григорій кóзьмич народився 
1902 р. у с. Сочине пінського пов. Мінської 
губ. білорус із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Чапаєве Красноградського 
р-ну Харківської обл. ветеринарний санітар 
колгоспу ім. Фрунзе. заарештований 12 лю-
того 1938 р. як член к.-р. організації та за ан-
тирад. роботу (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 30 грудня 1960 р.

колесник григорій свиридович народив-
ся 1908 р. у с. Крутоярівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Кру-
тоярівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Стрілочник роз’їзду Шляхове півд. залізниці. 
У 1932 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 27 жовтня 1937 р. за 
приховування соціального минулого та 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 14 червня 1989 р.

колесник григорій юхимович 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. Член колгоспу ім. Ко-
сіора. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито валківським 
Рв НКвС 9 березня 1939 р. (статті 4 п. «д», 
159 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 

колесник єрмолай захарович народився 
1895 р. у с. Руські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Руські Тишки 
Липецького р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Кірова. У 1929 р. розкуркулений. У 1934 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
4 серпня 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.

колесник єфрем тарасович народив-
ся 1903 р. у с. бакшеївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у с. волохівка вовчанського р-ну Харківської 
обл. Директор НСШ. заарештований 24 лис-
топада 1937 р. як член антирад. терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
20 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна і негайним виконанням вироку 
згідно з постановою ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 20 січня 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 24 січня 1961 р.

колесник іван іванович народився 
1908 р. на хут. Кирносів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. підсеред-
нє великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
бригадир чоботарської артілі при підсеред-
нянському бурякорадгоспі. У 1931 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 2 листопада 1937 р. за антирад. 
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агітацію (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 Амуртабі. Реабілітова-
ний 14 червня 1989 р.

колесник ілля якович народився 
1875 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Кірова. заарештований 28 березня 
1938 р. як член антирад. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито барвін-
ківським Рв НКвС 30 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

колесник кóзьма єгорович народив-
ся 1892 р. у с. Новоолександровка Грайво-
ронського пов. Курської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. в’язень 
Харківської будколонії НКвС. заарештова-
ний 31 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію серед 
ув’язнених (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 7 січня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ з приєднанням невідбутого терміну 
покарання, що склало 5 років, 5 міс. і 7 діб. 
Реабілітований 13 лютого 1990 р.

колесник макар маркович народився 
1897 р. у с. Китченківка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі ім. профін-
терну у вовчанському р-ні Харківської обл. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав і висланий до м. Архангельськ 
на 3 роки. заарештований 7 вересня 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 по-
карання відбував у Локчимтабі в м. Сиктивкар 
Комі АРСР. Реабілітований 23 березня 1989 р.

колесник олексій панасович наро-
дився 1906 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської обл. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. помічник начальника цеху склозаво-
ду. заарештований 23 квітня 1938 р. як член 
шпигунської повстанської антирад. органі-
зації (статті 546, 549, 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 14 лютого 1958 р.

колесник павло стеïанович народив-
ся 1909 р. у с. Шийківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 

позапарт. проживав і працював сільгоспробіт-
ником у радгоспі ім. 20-річчя жовтня у бо-
рівському р-ні Харківської обл. У 1932 р. за 
невиконання плану хлібозаготівлі позбавлений 
волі на 5 років. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за к.-р. розмови, виступи проти політкампа-
ній та позики на укріплення обороноздатності 
країни (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 16 червня 1989 р.

колесник павло терентійович наро-
дився 1895 р. у с. болгар валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сем-
ківка валківського р-ну Харківської обл. Сто-
рож закупівельної бази Харківського заводу 
Харчоторгу. У 1931 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 10 листопада 1937 р. 
як білогвардієць 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. 
Термін покарання відбував у Східтабі. Реабі-
літований 9 червня 1989 р. 

колесник петро юрійович народився 
1899 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка перша 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник депо ст. Основа півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 21 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
29 липня 1938 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. помер 6 грудня 1988 р. у с. Андрі-
ївка перша балаклійського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 12 жовтня 1990 р.

колесник семен микитович наро-
дився 1888 р. на хут. Сподобівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Спо-
добівка Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Ударна праця». У 1930 
і 1931 рр. майно конфісковане за невиконання 
держзобов’язань. заарештований 14 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію, крадіжки хліба з кол-
госпних ланів, підозру в підпаленні колгосп-
ного току, зв’язки зі злочинцями (ст. 170 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (статті 5410 

ч. 1, 170 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 21 червня 1989 р.

колесников автоном петрович наро-
дився 1876 р. у с. борова Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. борова борівського 
р-ну Харківської обл. Тесля артілі «Червона 
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Москва». У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 3 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 20 березня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

колесников в’ячеслав георгійович на-
родився 1910 р. у м. Миргород Миргородсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник колгоспу «Червоний 
клич». заарештований 17 травня 1938 р. за те, 
що розповідав колгоспникам вірші антирад. 
характеру та співав к.-р. частівки (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), а 15 січня 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.

колесников іван іванович народив-
ся 1903 р. у с. Чураєво бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Герлегівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
вовчанського крейдяно-вапняного заводу. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав, під слідством за к.-р. діяльність. 
заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої 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 у Амуртабі в м. Хабаровськ. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

колесников іван стеïанович наро-
дився 1915 р. у с. вільшана Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., до 1938 р. член 
вЛКСМ. Служив у [Київській обл.]. Черво-
ноармієць ремонтної роти військової частини 
5800 4-ї танкової бригади. заарештований 
21 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом вій-
ськової частини 5543 КвО 25 липня 1938 р. 
засуджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 1 рік. Ухвалою вій-
ськового трибуналу КвО від 26 липня 1938 р. 
вирок скасовано, справу направлено на но-
вий розгляд зі стадії судового слідства. вій-
ськовим трибуналом КвО 15 серпня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 серпня 1993 р.

колесников карïо захарович, наро-
дився 1887 р. у с. Руські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Руські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. У 1932 р. розкуркулений. 

заарештований 7 вересня 1937 р. як розкур-
кулений, який втік від вислання, та за ворожі 
настрої (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.

колесников олег якович народився 
1911 р. у м. балаганськ балаганського пов. Ір-
кутської обл. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
шкіл № 7, 82, 120. заарештований 26 жовт-
ня 1937 р. як член антирад. фашистсько-
го угруповання та за терористичну роботу 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у владтабі, Крастабі. Справу закрито слід-
частиною Харківського міськвідділу НКвС 
16 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
Реабілітований 27 лютого 1959 р. 

колесников петро іванович народився 
1892 р. у м. валки валківського пов. губ. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
Укрпостачскладтари. заарештований 3 грудня 
1937 р. як член пОв та за шпигунство на ко-
ристь польщі (статті 541 п. «а», 547, 549, 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 Крастабі на ст. Решети 
Красноярської залізниці, де й помер 8 лю-
того 1942 р. Реабілітований 28 червня 1958 р.

колесников стеïан васильович наро-
дився 1902 р. на хут. богуславський зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 20 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсій-
ної організації (статті 541 п. «а», 5410, 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.

колесников юхим іванович народив-
ся 1895 р. у с. Рубанівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у с. ба-
ранове валківського р-ну Харківської обл. 
Учитель. заарештований 23 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації та петлюрівець у ми-
нулому (статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 листопада 1957 р.
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колесниЧенко іван леонтійович на-
родився 1900 р. у с. Мала Данилівка Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Кочетівка Дергачівського р-ну Харків-
ської обл. Диспетчер ХвРз. заарештований 
30 вересня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за шпигунську діяльність (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 3 січня 1938 р. (статті 547, 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 15 років 
тюремного ув’язнення з пораженням прав на 
5 років і конфіскацією особистого майна. Ре-
абілітований 17 листопада 1956 р.

колесниЧенко михайло іванович на-
родився 1881 р. у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у сел. південний Харківського р-ну 
Харківської обл. Ревізор-інструктор Укрбуд-
тресту. заарештований 8 грудня 1937 р. як 
меншовик-провокатор у минулому та за к.-р. 
пропаганду (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
18 вересня 1989 р.

колесниЧенко олександр павло-
вич народився 1900 р. і проживав у Харкові. 
Українець, з міщан, освіта незакінчена ви-
ща, позапарт. заступник головного бухгалтера 
Тепломережабуду. заарештований 21 серпня 
1937 р. за розвідувальну 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 29 червня 1962 р.

колесниЧенко пелагія іванівна на-
родилася 1902 р. у с. Мала Данилівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в с. Кочубеївка Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Домогосподарка. заарештована 
4 січня 1938 р. як дружина члена к.-р. пра-
вотроцькістської диверсійної терористичної 
організації і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент віддана під гласний на-
гляд органів НКвС за місцем проживання на 
2 роки. На 1956 р. проживала в сел. пісочин 
Харківського р-ну Харківської обл. помер-
ла 1986 р. Реабілітована 13 листопада 1989 р.

колесниЧенко тихін михайлович на-
родився 1902 р. у с. Мала Данилівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, член вКп(б) з 1925 р. 
проживав у м. валки валківського р-ну Хар-

ківської обл. Другий секретар валківського 
райкому Кп(б)У. заарештований 9 червня 
1938 р. за підривну діяльність та як член анти-
рад. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 10 жовтня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

колєнов олексій дмитрович народився 
1873 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник складу «Кавмінвод». У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 18 серпня 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 27 грудня 1993 р.

колєнов стеïан боніфатійович наро-
дився 1898 р. у с. веселе Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Тесля 
заводу «Серп і молот». заарештований 9 квіт-
ня 1938 р. як член української військової на-
ціоналістичної організації (статті 549, 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 12 квітня 1963 р.

колєнов федір данилович народився 
1907 р. у с. веселе Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. веселе 
Липецького р-ну Харківської обл. Коваль 
радгоспу «Липці». Розкуркулений. заарешто-
ваний 16 вересня 1937 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 березня 1989 р.

коливанов петро іванович народив-
ся 1892 р. у с. волохів Яр зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у с. волохів Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. завідувач лав-
ки «Центроспирт». заарештований 3 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 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

колихалов петро андрійович народив-
ся 1895 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 ім. 15-річчя РСЧА. заарешто-
ваний 5 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
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трійки УНКвС по Харківській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в єрцевсько-
му відділенні Каргопольтабу. Реабілітований 
28 листопада 1989 р.

колиШкін (калишкін) гнат андрійович 
народився 1883 р. у с. введенське зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківської лялькової фабрики. У 1931 р. за не-
виконання твердого завдання з хлібозаготівлі 
майно конфісковане, позбавлений волі на 1 рік 
6 міс. умовно. У 1937 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 6 вересня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

колиШкін петро єлизарович народився 
1908 р. у с. введенка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. введенка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Робітник ХТз. зааре-
штований 1 грудня 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. Тер-
мін покарання відбував у Хабаровському краї. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР від 
7 червня 1952 р. судимість знято. На 1968 р. 
проживав за старою адресою, член колгоспу  
ім. Леніна. Реабілітований 20 грудня 1968 р.

колій василь іванович народився 1903 р. 
у с. василенкове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. василенкове пе-
ченізького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 23 березня 1938 р. за 
к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 26 липня 
1939 р. звільнений з-під варти на підпис-
ку про невиїзд. Справу закрито слідчасти-
ною УНКвС по Харківській обл. 10 вересня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

колій василь леонтійович народився 
1896 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. василенко-
ве печенізького р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «Світовий жовтень». заарештований 
24 березня 1938 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), 26 липня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

колісник василь федорович народився 
1882 р. у с. Лука Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Лука Лохвицького р-ну 

полтавської обл. Сторож Лохвицької райспо-
живспілки. заарештований 24 червня 1938 р. як 
член української націоналістичної диверсійної 
повстанської організації (статті 541 п. «а», 548, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 20 січня 1939 р. (статті 542, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою військового три-
буналу ХвО від 10 березня 1940 р. до вироку 
внесено доповнення про конфіскацію осо-
бистого майна. Реабілітований 29 січня 1959 р.

колісник захар сергійович народився 
1890 р. у с. Лихове валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Лихове Новово-
долазького р-ну Харківської обл. Шляховий 
бригадир колгоспу ім. Шевченка. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 7 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 Амуртабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

колісник іван данилович народився 
1902 р. у с. Новоданилівка Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
рільником на кінзаводі № 124 «піонер» у Ло-
зівському р-ні Харківської обл. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 16 жовтня 1937 р. 
за к.-р. роботу, спрямовану на підрив і по-
слаблення рад. влади (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 30 червня 1989 р.

колісник костянтин феоктистович на-
родився 1894 р. у м. балаклія зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештований 6 вересня 1937 р. 
як член антирад. терористичної української 
організації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 лютого 1957 р.

колісник михайло семенович народився 
1891 р. у с. Хоружівка Лубенського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював сільгоспробіт-
ником у радгоспі ім. затонського в Олексіїв-
ському р-ні Харківської обл. У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав і в адміні-
стративному порядку висланий разом з родиною 
за межі України. На засланні працював у кол-
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госпі «Орешково» біля Казансько-Рязанської 
залізниці. У 1937 р. разом з родиною оселився 
в Харківській обл. заарештований 17 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 у Тайшеттабі. У 1948 р. з-під варти звіль-
нений, працював у радгоспі ім. петровського 
в Чутівському р-ні полтавської обл. з 1964 р.  
пенсіонер. Реабілітований 5 липня 1968 р.

колісник никанор іванович народився 
1902 р. у міст. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. позбавлений ви-
борчих прав. У 1920 р. майно націоналізова-
но. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
11 лютого 1938 р. за антирад. агітацію серед 
колгоспників (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 26 лютого 1960 р.

колісник петро данилович народився 
1893 р. у с. Майдан-вила заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. великі буч-
ки Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 20-річчя жовтня. У 1931 р. 
за злісне невиконання твердих завдань по 
хлібоздачі майно конфісковано, засуджений 
на 1,5 року позбавлення волі. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 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. Роз-
стріляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 18 березня 1960 р.

колісник сергій тихонович народився 
1893 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. бри-
гадир рільничої бригади колгоспу ім. Кірова. 
заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію та використання службового положен-
ня у шкідницькому проведенні посівної (стат-
ті 5410 ч. 1, 100 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 29 травня 1939 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР 
виправданий за недоведеності складу злочину, 
а за ст. 97 КК УРСР засуджений на 1 рік 3 міс. 
позбавлення волі. Термін покарання визнано 
відбутим з негайним звільненням з-під варти.

колісник юхим тихонович народився 
1892 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-

ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник комбінату «Союзборошно». заарештова-
ний 27 березня 1938 р. як член антирад. на-
ціоналістичної української повстанської орга-
нізації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито барвінківським Рв НКвС 28 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 10 березня 
1939 р. з-під варти звільнений.

колісников (колесников, колісник) 
григорій тимофійович народився 1889 р. на 
хут. підлиман Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. підлиман борівського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб борівського лісно-
го господарства. заарештований 4 березня 
1931 р. за антирад. агітацію, справу закрито 
Ізюмським Рв ДпУ 8 квітня 1931 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УСРР). У 1934 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, участь у по-
літбанді, боротьбу проти організації колгоспів 
та як баптист (статті 5410 ч. 1, 547 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 30 червня 1989 р.

колісниЧенко григорій аврамович 
народився 1895 р. у с. Нікополь Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ні-
кополь барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник Краматорського машинобудівного 
заводу ім. Куйбишева. У 1927 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 3 серпня 1937 р. за к.-р. по-
раженську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

колісниЧенко григорій георгійович 
народився 1895 р. у с. писарівка воронезької 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харко-
ві. Начальник відділу захисту рослин обл-
земуправління. заарештований 23 червня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 черв-
ня 1939 р. засуджений за ст. 99 КК УРСР на 
1 рік позбавлення волі з заліком попередньо-
го ув’язнення і звільненням з-під варти як 
такого, що відбув покарання, за статтями 5411, 
547, 548 через ст. 17 КК УРСР виправданий.

колісниЧенко микола федорович на-
родився 1907 р. у с. Охрімівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Охрімівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Охрімівського лісництва. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 18 жовтня 1937 р. за к.-р. 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. Тер-
мін покарання відбував у Амуртабі. У 1946 р. 
з-під варти звільнений, проживав за старою  
адресою. Реабілітований 15 квітня 1966 р.

колісниЧенко ольга еразмівна наро-
дилася 1901 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Учителька СШ № 131. заарештована 
27 серпня 1937 р. як дружина засудженого 
члена троцькістської терористичної організа-
ції (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Наримтабі. Реабілітована 31 березня 1989 р.

колісниЧенко федір іванович наро-
дився 1900 р. у с. Охрімівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Охрімівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Охрімівського лісництва. У 1931 р. розкуркуле-
ний разом з батьком. заарештований 17 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Амуртабі. після звільнення з-під 
варти проживав за старою адресою, працював 
у колгоспі. Реабілітований 4 червня 1965 р.

колісниЧенко федір карïович на-
родився 1893 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нікополь 
барвінківського р-ну Харківської обл. Ді-
ловод Краматорського заводу ім. Орджоні-
кідзе. заарештований 10 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 19 липня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

коллаР павло йосифович народився 
1888 р. у м. будапешт, Королівство Угорщина 
Австро-Угорської імперії. Угорець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1938 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
артілі «Гнуті меблі». заарештований 23 травня 
1938 р. як член к.-р. угорської шпигунської ор-
ганізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 22 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 

про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 3 грудня 1957 р.

коллес (колес) генріх гóгович народив-
ся 1889 р. у м. Кельн, Німеччина. Німець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер тепломережі Харенерго. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність на користь Німеччини (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 21 серпня 1989 р.

колмаков олексій федорович наро-
дився 1898 р. на хут. закутний зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший бухгалтер навчального 
чавуноливарного та механічного заводу при 
Харківському машинобудівному інституті. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. як агент 
німецької розвідки (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 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 28 листопада 1989 р.

колмиков андрій стеïанович, див. 
ÊАЛÌИÊОÂ (Êîлìèêîâ) Аíäð³й Сòåïàíîâèч.

колмиков маркел петрович народився 
1884 р. у с. полкова Микитівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. полкова 
Микитівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Нове життя», лісник. зааре-
штований 29 липня 1938 р. як член націоналіс-
тичної повстанської організації (статті 542, 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 20 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

колмиков яків іванович, див. ÊАЛ-
ÌИÊ (Êîлìèêîâ, Êàлìèêîâ) Яê³â ²âàíîâèч.

колниловиЧ павло іванович народив-
ся 1872 р. у с. бочаниці Острозького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Сахновщи-
на Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Охоронець ст. Сахновщина півд. залізниці. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
29 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР і прокурора СРСР від 3 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) позбавлений волі в концтаборі 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 лютого 1940 р. 
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ув’язнення у вТТ замінено на вислання до Яку-
тії на 5 років. Реабілітований 27 липня 1989 р.

колодієць лóк’ян петрович народився 
1906 р. у с. Траулин заславського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. бессарабівка Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. паризької комуни. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію, шпигунство (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 17 листопада 1961 р.

колодій йосиф іванович народився 
1895 р. у м. Городок Кам’янець-подільського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. за-
рубинка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Каменяр вільхуватського райвиконкому. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 20 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 12 вересня 1959 р.

колодов максим олександрович на-
родився 1912 р. у с. Новогригорівка Олексан-
дрійського пов. Херсонської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
19 квітня 1938 р. за антирад. агітацію та ху-
ліганство (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 серпня 1938 р. 
засуджений на 7 років позбавлення волі у від-
далених вТТ з пораженням прав на 3 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

колодоЧка іван гнатович народився 
1900 р. у с. Мачухи полтавського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Комірник бен-
зоскладу аеропорту. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 24 липня 1938 р. як член те-
рористично-диверсійної організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 22 березня 1939 р. (статті 542, 547, 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
15 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 4 листопада 
1939 р. справу направлено на дослідування зі 
стадії попереднього слідства. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
17 лютого 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

колодоЧка (колодочко) яків васильо-
вич народився 1894[84] р. у с. велика писарів-
ка богодухівського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у радгоспі «Кутузівка» Харківського 
р-ну Харківської обл. завідувач зерноскладу 
радгоспу ім. Фрунзе. заарештований 12 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. військової білогвар-
дійської 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 13 березня 1964 р.

колодько андрій миколайович народив-
ся 1889 р. у с. велика писарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник підсобного господарства військової части-
ни Харківської 9-ї школи льотчиків у с. Рогань 
Харківського р-ну Харківської обл. заарешто-
ваний 29 вересня 1937 р. як член к.-р. повстан-
ської націоналістичної організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 лютого 1958 р.

колодько антоніна миколаївна народи-
лася 1898 р. і проживала в Харкові. Українка, із 
службовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Студентка фінансово-економічного інституту. 
заарештована 28 жовтня 1937 р. як дружина 
члена антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 27 грудня 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Картабі. У 1945—1946 рр. 
проживала в м. Акмолінськ, потім у м. зміїв 
Харківської обл. Реабілітована 14 лютого 1956 р.

колодько михайло миколайович на-
родився 1881 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1905—
1907 рр. член РСДРп, у 1918—1919 рр. член 
партії боротьбистів, з 1919 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор тресту «Хар-
маслопром». заарештований 23 вересня 1937 р. 
як член к.-р. української націоналістичної те-
рористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 26 жовтня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 12 травня 1956 р.

колодяжний дмитро володимиро-
вич народився 1876 р. у с. Новоселівка вал-
ківського пов. Харківської губ. Українець, 
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із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новоселівка Нововодолазького р-ну 
Харківської обл. поденник. У 1930 р. майно 
конфісковано, позбавлений виборчих прав 
і за невиконання держзобов’язань (ст. 58 КК 
УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. заарештований 26 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 14 квітня 1989 р.

колодяжний федір петрович наро-
дився 1917 р. у с. Новоселівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
селівка Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Шофер власівської МТС. заарештова-
ний 7 вересня 1937 р. за антирад. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 17 грудня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 29 березня 1990 р.

колоколов іван іванович народився 
1899 р. у с. партіно Фатезького пов. Курської 
губ. Росіянин, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харкові. 
партслідчий партколегії комісії партконтролю 
по Харківській обл. заарештований 29 квітня 
1938 р. як член антирад. терористичної шкід-
ницької троцькістської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 7 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коломак григорій миронович наро-
дився 1896 р. у с. Різдвянка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Різдвянка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Червоної армії. 
У 1930 р. розкуркулений, висланий за межі 
сільради. заарештований 5 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі у м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 30 травня 1958 р.

коломацька ірина север’янівна на-
родилася 1887 р. у с. Студенок [Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ.]. Україн-
ка, з селян, неписьмен., позапарт. без пев-
ного місця проживання. без певних занять. 
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 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 14 березня 1989 р.

коломацький леонід петрович наро-
дився 1911 р. у с. Глухівці бердичівського пов. 
Київської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. березівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. за-
відувач школи лікнепу. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 23 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 жовтня 1938 р. (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

коломийЧУк каленик іванович на-
родився 1875 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. Леніна. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної 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. Роз-
стріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 18 березня 1960 р.

коломієць анастасія василівна народи-
лася 1906 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. бібліо-
текарка інституту «Комосвіта». заарештована 
27 жовтня 1937 р. як дружина засудженого (на-
каз НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

коломієць андрій тимофійович наро-
дився 1893 р. у с. Таранівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 січня 1938 р. за к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці у спецскладі 10 травня 1938 р. за-
суджений на 4 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Направле-
ний до волготабу. Ухвалою залізничної коле-
гії верховного Суду СРСР від 28 листопада 
1938 р. вирок лінсуду скасовано, справу пере-
дано на новий розгляд зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
19 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

коломієць герасим пилиïович наро-
дився 1904 р. на хут. бедин вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Лукашове 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «заповіт Ілліча». заарештований 
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6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію і розклад-
ницьку роботу стосовно колгоспів (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. Реа-
білітований 29 червня 1989 р.

коломієць григорій тимофійович 
народився 1899 р. у с. Козачка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. У 1930 р. 
господарство розкуркулене. заарештований 
29 жовтня 1937 р. за к.-р. пропаганду і при-
ховування куркульського походження (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 14 червня 1989 р.

коломієць давид юхимович наро-
дився 1905 р. у с. Лигівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Комсомольське Нововодолазького 
р-ну Харківської обл. Охоронець бази № 132 
особливого будівництва НКвС. заарештова-
ний 25 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(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 Тай-
шеттабі та в м. біробіджан єврейської авто-
номної обл. Реабілітований 12 червня 1989 р.

коломієць іван васильович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. Майстер за-
воду № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. за 
шпигунську диверсійну діяльність. (статті 546, 
549 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1957 р.

коломієць іван михайлович народив-
ся 1889 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. зо-
лочів золочівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка, тесля. У 1927 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
3 травня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито прокуратурою зо-
лочівського р-ну 5 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коломієць іван оïанасович народив-
ся 1903 р. у с. Томахівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 

продавець магазину № 95 міськхарчотор-
гу. У 1931 р. розкуркулений і позбавлений 
виборчих прав. заарештований 5 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Амуртабі. Реабілітований 
8 червня 1989 р.

коломієць іван семенович народився 
1901 р. у с. Городнє богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Городнє Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Рахівник садо-
радгоспу «Глобівський». У 1932 р. господарство 
розпродане. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, невдоволення існуючим ладом 
(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 років. 
Термін покарання відбував у волготабі в м. Ри-
бінськ Ярославської обл. На 1957 р. проживав 
у радгоспі «Глобівський» Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Реабілітований 21 червня 1989 р.

коломієць ілля іванович народився 
1899 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. верхня 
Орілька Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. зааре-
штований 5 листопада 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 16 квітня 1965 р.

коломієць микита михайлович на-
родився 1894 р. у с. Лигівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Сахнов-
щина Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. 2 міс. 
під арештом у полтавській в’язниці за к.-р. 
діяльність. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та вислови терористичного 
характеру (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. Реабілітований 26 червня 1989 р.

коломієць микола іванович на-
родився 1905 р. у с. Хотімля вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Автозаправник транспортної контори 
«Головхліб». У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 10 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 
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у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у печортабі. після звільнення прожи-
вав у с. Кулиничі Харківської обл., працю-
вав майстром-будівельником на селекційній 
станції. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 17 жовтня 1951 р. судимість знято. 
Реабілітований 7 грудня 1956 р.

коломієць михайло якович наро-
дився 1907 р. у с. Кобзівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., проживав 
у с. Кобзівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний про-
мінь». 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. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. після звільнення з-під варти 
проживав у с. білоярське Свердловської обл. 
Реабілітований 27 вересня 1963 р.

коломієць Роман пантелійович наро-
дився 1908 р. на хут. бедин вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у підсереднянському бу-
рякорадгоспі у великобурлуцькому р-ні Хар-
ківської обл. У 1930(1) р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав і виселений за межі 
сільради разом із родиною. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за к.-р. розмови серед ро-
бітників радгоспу (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 8 червня 1989 р.

коломієць сава прокоïович народив-
ся 1893 р. у с. Мирне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. 1 Травня 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Тес-
ля Свердловського бурякорадгоспу у бого-
духівському р-ні Харківської обл. У 1932 р. 
господарство розпродане за невиконання 
держзобов’язань. заарештований 1 жовтня 
1937 р. як член секти баптистів, який про-
водив к.-р. ворожу роботу та висловлював 
антирад. погляди проти колгоспного будів-
ництва (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. Термін покарання відбував у пів-
дентабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. звільнений з-під варти у 1944 р. через 
хворобу. На 1960 р. проживав на хут. першо-
травневий богодухівського р-ну Харківської 
обл., інвалід. Реабілітований 28 липня 1960 р.

коломієць семен іванович народився 
1885 р. у с. Городнє богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 

позапарт. проживав у с. Городнє Краснокут-
ського р-ну. Селянин-одноосібник. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 4 березня 1931 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) і ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
4 квітня 1931 р. висланий до північного краю 
на 3 роки. На 1937 р. проживав на хут. Ходу-
наївка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Котовського. заарештова-
ний 6 вересня 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 6 вересня і 12 червня 1989 р.

коломієць юхим тимофійович наро-
дився 1902 р. на хут. Козачка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 січня 1938 р. за к.-р. пропаганду 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці у спецскладі 10 травня 1938 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Направле-
ний до волготабу. Ухвалою залізничної коле-
гії верховного Суду СРСР від 28 листопада 
1938 р. вирок лінсуду скасовано, справу пере-
дано на новий розгляд зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
19 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

коломієць яків юхимович народився 
1869 р. у с. Грушуваха Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Красна 
поляна петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Куйбишева, пасічник. за-
арештований 2 жовтня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 27 травня 1939 р. засуджений 
на 1 рік 8 міс. позбавлення волі з обмеженням 
прав на 3 роки з зарахуванням попереднього 
ув’язнення у термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

коломоєць петро федорович наро-
дився 1903 р. у м. Костянтинівка бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, член вКп(б) з 1926 р. 
проживав у Харкові. завідувач облторгвідді-
лу. заарештований 21 червня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
5 вересня 1939 р. виправданий.

коломойцев (коломійцев) ісак ми-
хайлович народився 1881 р. у м. бердянськ 
бердянського пов. Таврійської губ. єврей, 
з міщан, освіта початкова, позапарт., у 1906 р. 
член РСДРп (м). проживав у Харкові. за-
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ступник директора культбази облспоживспіл-
ки. У 1931 р. за належність до меншовицької 
есерівської організації висланий до автономної 
області Комі (зирян). заарештований 27 жов-
тня 1937 р. як член антирад. націоналістичної 
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 31 липня 1954 р.

колосаР яків гнатович народився 1882 р. 
у с. вільшани Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
№ 183. заарештований 14 квітня 1938 р. за 
шпигунську та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито військовою про-
куратурою ХвО 20 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

колосова марія іванівна народилася 
1899 р. у с. Колпіно Царскосельського пов. 
Санкт-петербурзької губ. Росіянка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1937 рр. член вКп(б). проживала в Харко-
ві. Секретар-друкарка Союзмашпостачзбуту. 
заарештована 20 травня 1938 р. як дружи-
на зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 
17 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

колосовиЧ йосиф іванович народився 
1903 р. у с. Улянівка житомирського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. ворошилове Красноград-
ського р-ну Харківської обл. з березня 1937 р. 
Член колгоспу ім. петровського. в адміністра-
тивному порядку переселений до Казахстану. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. агітацію (статті 5411, 
5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 лютого 1960 р.

колосовський григорій йосиïович 
народився 1904 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. бригадир 
ІпРзу. заарештований 23 лютого 1938 р. як 
член шпигунської диверсійної організації 
(статті 541 п. «а», 547, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 3 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1938 р. 
у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 1 вересня 1989 р.

колосовський михайло олександро-
вич народився 1876 р. у м. Гродно Гроднен-

ської губ. поляк, із службовців, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Монтер 
Харківського центрального телеграфу. зааре-
штований 5 листопада 1937 р. за диверсійну 
підривну роботу на телеграфі (статті 549, 5411 
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 червня 1959 р.

колосовський павло іванович на-
родився 1892 р. у с. Гнидівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гнидівка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Фельдшер 
ст. Ізюм північно-Донецької залізниці. за-
арештований 25 листопада 1937 р. як член 
антирад. шкідницької диверсійної організації 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 4 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 23 травня 1938 р. у [м. Сталіно Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 18 листопада 
1957 р.

колосок іван антонович народився 
1912 р. у с. Дмитрівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював сільго-
спробітником на фермі ім. Горького радгоспу 
«Степок» у петрівському р-ні Харківської 
обл. У 1932 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1933 р. виключений з колгоспу як куркуль. 
заарештований 7 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. Реабілітований 9 червня 1989 р.

колосок семен антонович народив-
ся 1900 р. у с. Дмитрівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
чабаном у радгоспі «Степок» у петрівському 
р-ні Харківської обл. У 1933 р. розкуркуле-
ний. заарештований 7 вересня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 січня 1960 р.

колосок юрій антонович народився 
1914 р. у с. Дмитрівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта не-
повна середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у с. Нова Миколаївка петрівського р-ну 
Харківської обл. Учитель початкової школи. 
заарештований 3 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і спецколегі-
єю Харківського облсуду 11 лютого 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
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позбавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
3 роки. Термін покарання відбував на печор-
ській залізниці. з вересня 1949 р. проживав 
у м. Часів Яр Сталінської обл. помер у 90-х 
роках. Реабілітований 11 березня 1990 р.

колотило дмитро семенович народив-
ся 1881 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний Донець». заарештований 9 верес-
ня 1937 р. за шпигунську та диверсійну ді-
яльність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 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 22 липня 1958 р.

колотило семен євменович народив-
ся 1900 р. у с. Ярославка звенигородського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХТз. заарештований 26 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію, поширення чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 4 квітня 1938 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

колотило хома васильович народився 
1870 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. засуджений за невиконання 
м’ясозаготівлі. У 1932 р. розкуркулений. за-
арештований 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 
25 березня 1989 р.

колотилов микола якович народив-
ся 1908 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
у 1928 р. кандидат у члени вКп(б). Робітник 
заводу ім. Шевченка. заарештований 23 лю-
того 1938 р. як член антирад. терористичної 
анархістської організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 548, 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 грудня 1958 р.

колп іван савелійович народився 1908 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. пекар хлібопе-
карні споживкооперації. У 1929 р. розкурку-

лений. заарештований 22 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 та 
Сибтабі на ст. берекул Томської залізниці. 
Реабілітований 3 січня 1958 р.

колпаков семен іванович народився 
1888 р. у с. волохівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) проживав у Харкові. 
Комендант ДЕС № 1. заарештований 22 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної по-
встанської організації (статті 542, 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 5 лютого 1957 р.

колпаков яків федорович народився 
1877 р. у с. Котельва Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. поденник. 
заарештований 2 квітня 1938 р. за к.-р. розвіду-
вальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

колтайс іван іванович, див. ÊАЛЬТАЙС 
(Êàлòàйñ, Êîлòàйñ) ²âàí ²âàíîâèч.

колтинюк євгенія федорівна наро-
дилася 1898 р. у м. петроков петроковської 
губ. Росіянка, із службовців, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 16 січня 1938 р. як дру-
жина зрадника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 березня 1938 р. як член роди-
ни зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу. Ухвалою 
особ ливої наради при МвС СРСР від 12 серп-
ня 1953 р. судимість знято. На 1957 р. прожи-
вала в м. Адлер. Реабілітована 8 лютого 1957 р. 

колтУнова мінна (марія) борисівна 
народилася 1896 р. у с. борзна борзнянсько-
го пов. Чернігівської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Реєстраторка поліклініки № 4. за-
арештована 28 серпня 1937 р. як дружина зрад-
ника батьківщини і ухвалою особливої наради  
при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вала в Сибтабі, де й померла у серпні 1940 р. 
Реабілітована 2 березня 1956 р.
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колУпаєв андрій маркович народився 
1896 р. у с. ворскла Курської губ. Росіянин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Дезінфектор Харківсько-
го ветеринарного інституту. заарештований 
7 листопада 1938 р. за шпигунську діяльність 
і належність до пОв (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 2 лютого 1939 р.

колУпаєв михайло михайлович наро-
дився 1888 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. Касир 
паровозного господарства ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 10 березня 1938 р. 
за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 5 серпня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 104 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з обме-
женням прав на 5 років. Ухвалою верховного 
Суду СРСР від 27 грудня 1939 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії досудового слідства. Справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці 25 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

колЧанов василь кóзьмич народився 
1893 р. у сел. Очорський завод Оханського пов. 
пермської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня спеціальна, позапарт., у 1918—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. панютине Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Інженер техвід-
ділу ХвРз. заарештований 13 лютого 1938 р. 
як член диверсійної шкідницької організації на 
півд. залізниці (статті 548, 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 осо-
бистого майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 жовтня 1956 р.

колЧинський євген олексійович на-
родився 1887 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з торговців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. пенсіонер за інвалідністю. заареш-
тований 23 лютого 1938 р. як член білогвар-
дійської підпільної організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

кольб єфрем фрідріхович народився 
1903 р. у с. писарівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Судиха Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Столяр 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
14 лютого 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.

кольб отто андрійович народився 1895 р. 
у с. Новодарчики Самарської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у кол. Лачинове барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Коваль колгоспу «Червоний промінь». 
заарештований 25 лютого 1938 р. як член к.-р. 
фашистської організації та за антирад. діяльність 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою 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 26 жовтня 1956 р.

кольб самóїл фрідріхович народився 
1908 р. у с. писарівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Судиха Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Конюх кол-
госпу ім. петровського. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований [14] лютого 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

кольська міна яківна народилася 
1910 р. у м. Сомпольне Кольського пов. Ка-
ліської губ. єврейка, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт., член комсомолу польщі 
у минулому. проживала в Харкові. Інструктор 
фабрики «більшовичка України». заарешто-
вана 27 травня 1938 р. за шпигунство (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коляда дмитро іванович народився 
1910 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. Робітник хар-
ківського заводу ім. Леніна. заареш тований 
27 вересня 1937 р. за диверсійну та розві-
дувальну діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 24 жовтня 
1937 р. за недоведеності складу злочину зі 
звільненням з-під варти.

коляда іван михайлович народився 
1888 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. пісочин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та як активний «церковник» 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 8 вересня 1972 р.
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коляда юхим григорович народився 
1886 р. у с. пісочин Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. пісочин Харківського 
р-ну Харківської обл. Швейцар хірургічної клі-
ніки Харківського медінституту. заарештований 
19 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), 11 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

колядинський йосиï іванович наро-
дився 1894 р. у с. Кобилля Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у с. Старовірівка перша 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 2 березня 1938 р. 
як агент польської розвідки та член к.-р. на-
ціоналістичної військової бойової організації, 
за антирад діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 січня 1963 р.

коляР данило андрійович народився 
1895 р. у с. Горщик житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Кругляківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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 20 червня 1959 р.

комаР данило павлович народився 
1886 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колон-
таїв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. заарештований 21 жовтня 
1937 р. 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. Реабілі-
тований 15 жовтня 1992 р.

комаР іван іванович народився 1907 р. 
у с. Колонтаїв богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Колонтаїв Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Контролер 
ощадної каси. заарештований 10 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації, за вербуваль-
ну роботу, к.-р. агітацію та за шкідництво 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 

трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 лютого 1958 р.

комаРанський михайло йосифович 
народився 1898 р. у с. Озеряни Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Карачівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Тесля теа-
тру російської драми. заарештований 19 січня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 27 березня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 17 січня 1964 р.

комаРист павло никифорович наро-
дився 1899 р. у с. Кочеток зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочеток 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Донводобуду. У 1926 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1929(30) р. розкуркулений. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
28 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висла-
ний до Казахстану на 3 роки. заарештований 
6 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 17 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1964 р. проживав у м. Донецьк. Реабіліто-
ваний 30 травня і 4 квітня 1964 р.

комаРівський семен пилиïович на-
родився 1882 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Чепіль ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Кустар-чо-
ботар. У 1929 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

комаРницький дмитро миколайович 
народився 1895 р. у с. Рибне Косівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу. 
У 1934 р. під арештом органів НКвС (ст. 546 
КК УРСР). 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 29 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 жовтня 1989 р.

комаРницький карл карлович на-
родився 1891 р. у с. Гура варшавського пов. 
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варшавської губ. поляк, з кустарів, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Чоботар коо-
перативної ремонтної майстерні «жовтень». 
заарештований 23 лютого 1938 р. як член 
польської шпигунської диверсійної органі-
зації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 ве-
ресня 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.

комаРницький станіслав федорович 
народився 1898 р. у с. Андрійківці проскурів-
ського пов. подільської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
лий бурлук великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Хвиля революції». 
У 1926 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
на 10 років. У 1935 р. позбавлений виборчих 
прав і в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 13 серп-
ня 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 червня 1966 р.

комаРов василь олександрович наро-
дився 1898 р. у с. бєлоутово Кашинського 
пов. Тверської губ. Росіянин, із селян, освіта 
вища, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Хар-
кові. Начальник житлового відділу Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 11 червня 
1938 р. як член правотроцькістської органі-
зації та за шкідницьку діяльність (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 січня 1957 р.

комаРов петро фролович народився 
1906 р. у сел. єнакієве бахмутського пов. Ка-
теринославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, член вКп(б) з 1923 р. проживав 
у Харкові. Інженер дослідної станції глибоко-
го охолодження при УФТІ. заарештований 
8 серпня 1937 р. як учасник к.-р. троцькіст-
ської групи, що проводила підривну діяль-
ність з метою зриву оборонних робіт по УФТІ 
(статті 544, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у північ-
східтабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

комаРовський ілля пінхóсович наро-
дився 1897 р. у м. Кілія Аккерманського пов. 
бессарабської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1920 р. проживав у Хар-

кові. заступник голови жовтневої райради. 
заарештований 17 серпня 1937 р. як член теро-
ристичної антирад. організації (статті 548, 5411 

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 28 травня 1957 р.

комаРовський семен пилиïович на-
родився 1882 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Чепіль бала-
клійського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник, кустар-чоботар. У 1930 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 жовтня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

комеР григорій якович народився 
1880 р. у с. Гомільша зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Кленове бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник 
спиртзаводу. У 1918 р. майно націоналізова-
не. заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 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 5 грудня 1989 р.

комиШан костянтин андрійович на-
родився 1894 р. у с. Мосьпанове зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мосьпанове Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Коваль колгоспу ім. 1-го Серп-
ня. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
6 жовтня 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 Горшортабі. Ре-
абілітований 20 березня 1989 р.

комиШанЧенко (камишанченко) іван  
наóмович народився 1881[77] р. у с. Охрімівка 
вовчанського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Охрімівка вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «вільний шлях». 
У 1929(30) р. розкуркулений. У 1931 р. за не-
сплату держподатків майно конфісковано. за-
арештований 20 квітня 1933 р. за антирад. 
агітацію проти посівної кампанії (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито вовчанським Рв ДпУ 
23 травня 1933 р. (ст. 197 КпК УСРР). заареш-
тований 19 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
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(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), прокуратурою Харків-
ської обл. 27 лютого 1939 р. справу направле-
но на дослідування. Справу закрито вовчан-
ським Рв НКвС 19 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

комиШний (камишний) олексій івано-
вич народився 1907 р. у с. вербівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу «піонер». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. Ухвалою особли-
вої наради при колегії ДпУ УСРР від 20 черв-
ня 1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. У 1935 р. повернувся 
із заслання. заарештований 8 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію проти існуючого ладу (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 по-
карання відбував в Амурському залізничному 
вТТ на ст. великий Невер Східної Амурської 
залізниці. постановою Харківського облпроку-
рора у спецсправах від 21 квітня 1940 р. термін 
покарання знижено до фактично відбутого. 
Реабілітований 30 серпня і 20 березня 1989 р.

коміР микола іванович народився 
1900 р. у с. Таранівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Таранівка зміїв-
ського р-ну Харківської обл. бригадир садів-
ників 4-ї дистанції колії ст. безпалівка півд. 
залізниці. заарештований 1 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 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

комісаРенко (григор) марія іванів-
на народилася 1905 р. у м. Крюків Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. Українка, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Лікпом залізничної 
поліклініки ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штована 8 вересня 1938 р. як дружина засу-
дженого члена антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації, яка іс-
нувала на півд. залізниці (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 жовтня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент від-
дана під гласний нагляд органів НКвС за міс-
цем проживання на 2 роки. На 1957 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 12 лютого 1957 р.

комісаРенко павло ілліч народився 
1890 р. у с. Черняхівка пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-

ві. Диспетчер вантажної служби Управління 
півд. залізниці. заарештований 11 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію, службу в гай-
дамаків, під час якої тероризував родини 
червоноармійців та партизан (статті 548, 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 роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 грудня 1956 р.

комнацький іван францович наро-
дився 1893 р. у с. Стародих житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Дубові Гряди 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Яковлєва. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісі-
єю 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 17 серпня 1963 р.

комов павло митрофанович наро-
дився 1897 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Козачкинської дільниці зміївського лісгоспу. 
У 1933 р. розкуркулений і висланий за межі 
Олексіївського р-ну. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 травня 1957 р.

комогоРов семен костянтинович на-
родився 1895 р. у м. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник заводу № 183. заарештований 
12 червня 1938 р. як член к.-р. військово-по-
встанської організації, сформованій з колиш-
ніх партизан (статті 541 п. «а», 542 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

компанієць дмитро семенович на-
родився 1907 р. у с. Новоселівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. без певного місця про-
живання. пастух худоби робітників-залізнич-
ників ст. Яма північно-Донецької залізниці. 
заарештований 21 жовтня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
північно-Донецької залізниці 7 січня 1939 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 4 роки по-
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збавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Реабілітований 4 серпня 1994 р.

компанієць іван якович народився 
1883 р. у с. Хотімля вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. приймаль-
ник овочів Союзпродмагу. заарештований 
3 жовтня 1937 р. за антирад. 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. 
Термін покарання відбував у м. вельськ Ар-
хангельської обл. після звільнення проживав 
у с. Новопокровка Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 9 липня 1956 р.

компанієць петро микитович наро-
дився 1898 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник цеху ширвжитку канатного заводу. 
заарештований 26 лютого 1938 р. як член к.-р. 
військової націоналістичної організації (стат-
ті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1958 р.

компанієць порфирій якович наро-
дився 1894 р. у сел. Дебальцеве бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт., член вКп(б) 
у минулому. проживав у Харкові. заступник 
начальника фабрики механізованого обліку 
при Управлінні півд. залізниці. заарештова-
ний 25 жовтня 1938 р. як член шкідницької 
диверсійної організації (статті 547, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовим трибуна-
лом ХвО 18 березня 1939 р. засуджений на 
20 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбував 
в Унжтабі на ст. Сухобезводна Горьківської за-
лізниці та у північсхідтабі, де й помер 19 трав-
ня 1940 р. Реабілітований 23 січня 1957 р.

компанієць юрій тимофійович наро-
дився 1908 р. у с. Олександрівка Сосницького 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Лікар 
залізничної поліклініки ст. Люботин півд. 
залізниці. У 1931 р. розкуркулений. зааре-
штований 12 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію 
(статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закри-
то прокуратурою півд. залізниці 31 серпня 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

компанієць-пляка килина антонівна 
народилася 1900 р. у с. Андріївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Андріївка бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 

занять. заарештована 11 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 листопада 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітована 16 жовтня 1964 р.

комса іван мартинович народився 
1894 р. у с. Грудки Красноставського пов. 
Люблінської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Ремонтний 
робітник ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. як поляк за 
національністю, що має родичів у польщі, 
та за листування з ними і бажання виїхати 
до польщі на постійне місце проживання 
(ст. 5410 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 28 березня 1958 р.

кон Чанчóн павлін хай народився 1898 р. 
у провінції жовхо, Китай. Китаєць, із селян, 
освіта середня, позапарт., 1920—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Агент з постачан-
ня артілі «Кантонська комуна». заарештований 
22 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 31 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

кондакова (самохвалова) поліна (пе-
лагея) йосиïівна народилася 1908 р. у міст. Лю-
ботин валківського пов. Харківської губ. 
Українка, з робітників, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Оператор 
станції станції механічного обліку підсумків 
перепису населення. заарештована 27 верес-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі, північсхідтабі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 2 жов-
тня 1943 р. термін покарання знижено на 
1,5 року. На 1955 р. проживала в м. Магадан. 
Реабілітована 26 травня 1956 р. 

кондРаков сергій мелентійович на-
родився 1890 р. у с. Микитівка бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
плановик пивного заводу. заарештований 
15 березня 1938 р. як член української к.-р. 
націоналістичної повстанської організації 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 6 січня 1961 р.
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кондРанін георгій павлович народив-
ся 1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
завідувач оперативного відділу фабрики Гум-
хімпрому. заарештований 26 квітня 1938 р. 
як член антирад. правотроцькістської орга-
нізації (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 9 серп-
ня 1939 р. виправданий.

кондРатенко володимир васильович 
народився 1911 р. у с. Городнє богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Технік заводу № 183. заарештова-
ний 28 жовтня 1937 р. як член антирад. групи, 
що проводила агітацію на користь фашист-
ської Німеччини (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Самартабі. постановою УДб 
ХОУ НКвС від 8 грудня 1939 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00116, ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) ухва-
лу особливої трійки скасовано, справу закри-
то зі звільненням з-під варти.

кондРатенко данило іванович наро-
дився 1891 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Колес-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 17 січ-
ня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

кондРатенко іван максимович наро-
дився 1881 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. плановик вантажної служби Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію проти заходів та по-
літики партії та рад. влади (ст. 5410 ч. 1 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 13 квітня 1989 р.

кондРатенко (кіндратенко) корній іва-
нович народився 1899 р. у с. Ришавка жито-
мирського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Колісниківка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. за-
арештований 31 грудня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації та за к.-р. агітацію (статті 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 листопада 1957 р.

кондРатенко микита антонович наро-
дився 1888 р. с. Хижняківка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., член вКп(б) з 1931 р. прожи-
вав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Старший стрілочник посту № 2 півд. за-
лізниці. заарештований 24 серпня 1937 р. за 
те, що направив пасажирські поїзди на зустріч 
один одному, але зіткнення вдалося уникнути 
(ст. 549 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 25 листопада 1937 р. (ст. 549 з санкції 
ст. 542 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у в’язниці з обмеженням 
прав на 5 років. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 16 серпня 1940 р. 
статтю обвинувачення перекваліфіковано на 
ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР і визначено по-
карання у вигляді позбавлення волі на 3 роки.

кондРатенко овсій іванович народив-
ся 1897 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коліс-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 17 січня 1938 р. 
за к.-р. розвідувальну діяльність на користь 
іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 5411, 5410 ч. 1, 
546 через ст. 20 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

кондРатенко павло климович, див. 
Ê²НДÐАТЕНÊО (Êîíäðàòåíêî) Ïàâлî Êлèìîâèч.

кондРатенко стеïан максимович на-
родився 1893 р. у м. богодухів богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Керуючий справами трес-
ту маслоробної промисловості «Маслопром». 
заарештований 30 травня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 10 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

кондРатенко терентій ілліч народив-
ся 1913 р. у с. Миколаївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Лозова 
перша Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Учитель початкової школи. Розкуркулений. 
заарештований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
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особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі та північзалізничтабі. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 15 серпня 
1942 р. термін покарання знижено на 1,5 ро-
ку. звільнений з-під варти 26 жовтня 1947 р. 
Реабілітований 2 липня 1965 р.

кондРатенко франц леонтійович на-
родився 1906 р. у с. боровки вітебської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Світло 
шахтаря». заарештований 14 листопада 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою ко-
місії НКвС СРСР і прокурора СРСР від 23 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в концта-
борі на 10 років. Термін покарання відбував  
у Івдельтабі. Реабілітований 17 лютого 1962 р.

кондРатов Родіон іванович народив-
ся 1902 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. завго-
роднє петрівського р-ну Харківської обл. 
Конюх прокуратури петрівського р-ну. за-
арештований 23 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито петрівським 
Рв НКвС 10 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кондРатовиЧ євген стеïанович на-
родився 1898 р. у с. Отмінове Новогрудсько-
го пов. Мінської губ. білорус, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у м. Лебедин Ле-
бединського р-ну Харківської обл. Началь-
ник обозно-речового постачання 118-ї авіа-
бригади. заарештований 3 серпня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою нарадою при НКвС СРСР від 
11 жовтня 1939 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Термін покарання відбував в Івдельтабі. На 
1956 р. проживав у с. Миски Кемеровської 
обл. Реабілітований 24 липня 1956 р.

кондРатьєв арсеній максимович на-
родився 1903 р. у с. виногробин Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. підмайстер «Чер-
воного харчовика». заарештований 27 листо-
пада 1937 р. за антирад. діяльність, зривання 
портретів членів уряду, терористичні вислов-
лювання (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 7 берез-
ня 1938 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 4 роки. 

Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 січня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

кондРатьєв ілля іванович народився 
1881 р. у м. Рибінськ Рибінського пов. Ярос-
лавської губ. Росіянин, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
бюро заводів Харківського відділення Союз-
транспроекту. У 1919 і 1930 рр. під арештом 
за к.-р. діяльність. заарештований 12 лютого 
1938 р. як провокатор у минулому та за зв’язки 
з шпигунським елементом, шкідницьку діяль-
ність (статті 541 п. «а», 5413 КК УРСР), спра-
ву закрито військовою прокуратурою ХвО 
13 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кондРатьєв микола микитович на-
родився 1896 р. у с. Дворічна Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Чугуївського лісгоспу. заарештований 23 жов-
тня 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) позбавле-
ний волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 28 липня 1939 р.

кондРатьєв микола петрович наро-
дився 1905 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. Дис-
петчер автопарку Облтрансу. заарештований 
15 квітня 1938 р. як член к.-р. організації РОвС 
(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 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 березня 1958 р.

кондРатьєв микола якович народився 
1897 р. у м. Суми Сумського пов. Харківської 
губ. Росіянин, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. плановик-поста-
чальник заводу «Світло шахтаря». заарештова-
ний 15 березня 1938 р. як член білогвардійської 
організації та за службу в білій армії (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 литопада 1957 р.

кондРатьєв петро володимирович наро-
дився 1903 р. у с. юридики Кременецького пов. 
волинської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Диспетчер заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 20 березня 1938 р. за шпигунство (стат-
ті 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 2 червня 1989 р.
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кондРатьєв петро миколайович наро-
дився 1893 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Скалонівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Учитель. заарештований 5 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. 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. Роз-
стріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 грудня 1956 р.

кондРатьєв сергій олексійович на-
родився 1882 р. у с. Івановське Тульської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. в’язень Хар-
ківської слідчої в’язниці № 6. під слідством 
з 27 грудня 1938 р. за те, що розповів анекдот 
у камері в’язниці, де відбував покарання за 
хуліганство. Харківським облсудом 7 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі в зМУ з обмеженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

кондРатюк іван йосиïович народився 
1908 р. у с. ємільчине Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Герма-
нівка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «перемога». У 1933 р. за-
суджений за ст. 58 КК УСРР. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 25 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за к.-р. 
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 8 червня 1965 р.

кондРатюк трохим васильович на-
родився 1889 р. у с. Тихомель Острозького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Учитель СШ № 1. заарештований 8 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито барвінків-
ським Рв НКвС 24 червня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кондРацький франц владиславович на-
родився 1898 р. у с. Млава Млавського пов. 
плоцької губ. поляк, з робітників, освіта ви-
ща, член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харко-
ві. викладач військово-господарської акаде-
мії РСЧА, капітан. заарештований 16 жовтня 
1937 р. як агент іноземної розвідки (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 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 листопада 1957 р.

кондРаШов андрій васильович народив-
ся 1896 р. на хут. берестки зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Сумці Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«воля». позбавлений виборчих прав. У 1931 р. 
за невиконання хлібозаготівлі майно конфіс-
ковано. заарештований 5 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (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 Самартабі в Уляновському р-ні Куйби-
шевської обл. Реабілітований 12 червня 1989 р.

кондРаШов єрофій михайлович на-
родився 1884 р. у с. єловка брянського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1903—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Контролер за-
воду № 183. заарештований 4 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 8 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 жовтня 1959 р.

кондРаШов яків васильович народився 
1891 р. на хут. берестки зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. Михайлівка Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «воля». 
У 1930 р. за невиконання хлібозаготівлі майно 
конфісковано, позбавлений виборчих прав і ви-
сланий до північного краю. заарештований 
22 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 Нижньоамурському заліз-
ничному вТТ. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кондРаШова марія василівна наро-
дилася 1882 р. у м. Обоянь Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 11 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство на користь Німеччини (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. 
після 10 міс. ув’язнення втратила зір і втра-
тила глузд; у 1938 р. померла в лікарні для ду-
шевнохворих. Реабілітована 6 жовтня 1959 р. 

кондРУсенко микола йосиïович на-
родився 1896 р. у м. Городок Городоцького 
пов. вітебської губ. білорус, з робітників, 
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освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 6 грудня 1937 р. за антирад. 
виступ (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 28 березня 1938 р. (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 2 роки. Ре-
абілітований 11 травня 1990 р.

кондюхов василь миколайович наро-
дився 1883 р. у м. пропойськ Чериківськгого 
пов. Могильовської губ. білорус, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Музикант без певного місця робо-
ти. заарештований 25 травня 1938 р. за те, що 
під час політзанять з вивчення Конституції 
УРСР висловлював антирад., антисемітські та 
погромні настрої (ст. 5410 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 20 червня 1938 р. (ст. 5410 ч. 2 
КК УРСР) засуджений на 5 років позбавлен-
ня волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. 
Реабілітований 15 березня 1994 р.

конецький станіслав йосифович на-
родився 1895 р. у варшаві. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Гравер велосипедного заводу. 
заарештований 24 травня 1938 р. як агент 
розвідувальних органів польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 31 липня 1959 р.

конеЧко карл францович народився 
1882 р. у Келецькій губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт., у 1905 р. член РСДРп. про-
живав у с. занки зміївського р-ну Харківської 
обл. Садівник 3-го Українського будинку від-
починку. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УССР від 7 червня 1931 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) позбавлений права проживання у визна-
чених містах на 3 роки. заарештований 23 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську та антирад. діяльність 
(статті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 13 березня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КК УРСР), 15 березня 1939 р. з-під 
варти звільнений. Реабілітований 17 січня 1990 р.

коник юхим костянтинович народився 
1891 р. у с. Хролин заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Майбутнє життя», конюх. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 лю-
того 1938 р. за шпигунство, к.-р. діяльність 
серед колгоспників та як спецпереселенець 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 

УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний [5 квітня] 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 7 березня 1958 р.

коноваленко прокоïій семенович на-
родився 1877 р. у с. Старий Мерчик валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Старий 
Мерчик богодухівського р-ну Харківської обл. 
Кочегар Мерчанського паркетно-меблевого за-
воду. У 1930 р. розкуркулений. У 1932 р. за не-
виконання хлібозаготівлі засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. як розкуркулений і засуджений, 
за антирад. настрої та 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. Реабілітований 14 листопада 1989 р.

коновалов борис давидович народив-
ся 1900 р. у м. Кролевець Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у Харкові. Директор об’єднання Харківської 
облспоживспілки. заарештований 24 жовтня 
1937 р. як член антирад. троцькістської теро-
ристичної організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1956 р.

коновалов василь олександрович на-
родився 1894 р. у м. Грозний Терської обл. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
у 1926—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Дільничний майстер котельного цеху ДЕС 
№ 2. заарештований 21 вересня 1937 р. за к.-р. 
та шкідницьку діяльність (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 547, 549, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

коновалов василь Романович народив-
ся 1892 р. у с. вербівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. вербівка балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Швейцар ст. Харків-
пас. півд. залізниці. У 1928 р. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 4 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 27 квітня 1938 р. засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. Термін пока-
рання відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. Реабілітований 31 січня 1992 р.

коновалов віктор іванович народив-
ся 1897 р. у м. вороньків переяславського 



308 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

пов. полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у травні — 
грудні 1918 р. член партії боротьбистів. про-
живав у Харкові. Старший коректор редакції 
газети «Соціалістична Харківщина». заарешто-
ваний 26 жовтня 1937 р. за участь в україн-
ському націоналістичному підпіллі та за анти-
рад. роботу (статті 5411, 548 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

коновалов дмитро григорович наро-
дився 1904 р. на хут. Коновалівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював кучером у Каучукпромгоспі № 16 
у великобурлуцькому р-ні Харківської обл. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію і вороже ставлення до заходів партії 
та уряду (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 7 липня 1989 р.

коновалов іван демидович народився 
1886 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник швацької фабрики № 3. за-
арештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито прокура-
турою Харківської обл. 9 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР).

коновалов іван семенович (гаврило-
вич) народився 1916 р. у с. Федірки [Харків-
ської губ.]. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. Служив у м. Ташкент Узбецької 
РСР. Червоноармієць 10-го мотострілкового 
полку військ НКвС. заарештований 4 лютого 
1938 р. за к.-р. випад на адресу тов. Каганови-
ча (ст. 66 ч. 1 КК УзРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
Узбецької РСР 25 серпня 1938 р. виправданий.

коновалов іван федорович народився 
1906 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Артемів-
ка Харківського р-ну Харківської обл. Ко-
мендант санітарної контори Ленінського р-ну 
Харкова. заарештований 11 листопада 1937 р. 
як член к.-р. фашистсько-шпигунської гру-
пи (статті 548 через ст. 17, 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 20 травня 1960 р.

коновалов микола гнатович наро-
дився 1919 р. у с. вовчанські Хутори вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у колгоспі «КІМ» у вовчанському р-ні Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
19 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито вовчанським Рв 
НКвС 10 грудня 1937 р. (ст. 159 КпК УРСР).

коновалов петро михайлович наро-
дився 1902 р. у с. Чорнорічка Мстиславського 
пов. Могильовської губ. білорус, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1933 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Агент 
з постачання тресту «Теплосила». заарешто-
ваний 17 грудня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
націоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1938 р. за відсутності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

коновалов петро якович (цигика-
ло костянтин аркадійович) народився 1905 р. 
у в’ятській губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник лікеро-горілчаного заводу. заарешто-
ваний 12 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
2 липня 1938 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням прав на 2 ро-
ки. Термін покарання відбував у Норильтабі до 
1950 р. проживав у м. Калач Сталінградської 
обл. Реабілітований 14 березня 1958 р.

коновалов феодосій іванович наро-
дився 1884 р. у с. заводи вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. заводи Другі 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
вовчанської ткацької фабрики. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 2 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) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 1 вересня 1994 р.

коновалова лідія яківна, див. ЦИ-
БÐ²Й (Êîíîâàлîâà) Л³ä³ÿ Яê³âíà.

коновальЧУк володимир сильве-
стрович народився 1895 р. у с. Костюхнівка 
Луцького пов. волинської губ. Українець, 
з кустарів, освіта вища, член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у м. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. Начальник 10-ї дистанції 
колії ст. Люботин півд. залізниці. заарешто-
ваний 4 червня 1938 р. як член к.-р. організа-
ції та за шпигунство (статті 541, 549, 5411 КК 
УРСР), а 17 червня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то транспортною прокуратурою півд. залізни-
ці 25 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).
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коновлеР іда марківна народилася 
1896 р. у м. березино бобруйського пов. Мо-
гильовської губ. єврейка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
бібліотекарка дитячої бібліотеки ім. Королен-
ка. заарештована 1 жовтня 1937 р. як дружина 
члена антирад. терористичної організації пра-
вих і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбувала на 
ст. потьма Мордовської АРСР. Через 5 ро-
ків 8 міс. звільнена як інвалід 2-ї групи. На 
1956 р. проживала в м. владимир. Реабіліто-
вана 30 жовтня 1956 р.

коновЧУк семен петрович народився 
1903 р. у м. Хотин Хотинського пов. бессараб-
ської губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня спеціальна, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. Командир дивізіону прикордонного 
військового училища НКвС № 2, капітан. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «б» 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 26 листопада 1957 р.

коноз михайло павлович народився 
1899 р. у с. велика писарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Місце ро-
боти невідоме. заарештований 21 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито ба-
лаклійським Рв НКвС 20 травня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кононенко анатолій петрович наро-
дився 1915 р. у м. Харбін, Китай. проживав 
у Харкові. Українець, з робітників, освіта не-
закінчена вища, позапарт., член вЛКСМ. Сту-
дент ХІІТу. заарештований 11 вересня 1937 р. 
як агент японської розвідки (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

кононенко іван андрійович народився 
1880 р. у с. Солохи бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
будинку. заарештований 6 квітня 1938 р. як 
член антирад. церковної фашистської теро-
ристичної 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.

кононенко павло михайлович на-
родився 1898 р. у с. Чепіль зміївського 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. розкур-
кулений. заарештований 16 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 5 липня 1963 р.

кононенко петро андрійович наро-
дився 1897 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у с. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. завідувач магазину Хатор-
гу. 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.

кононенко петро софонович наро-
дився 1878 р. у с. Колонтаїв богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Колон-
таїв Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сторож школи. У 1932 р. розкуркулений і за 
невиконання плану хлібоздачі засуджений на 
8 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у м. Новосибірськ, звільнений з-під 
варти умовно достроково. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію серед 
колгоспників (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. Справу закрито Красно-
кутським Рв НКвС 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

кононенко сава гордійович наро-
дився 1908 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта неповна се-
редня, позапарт., у 1932—1937 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. Шофер 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 16 грудня 1937 р. за зв’язок з ворогом 
народу — рідним братом, ворожі настрої та 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 6 серпня 1938 р. за-
суджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. Термін пока-
рання відбував у білбалттабі. Ухвалою верхо-
вного Суду СРСР від 15 липня 1939 р. ви-
рок лінсуду скасовано, справу повернено на 
дослідування. Справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці у жовт-
ні 1939 р. за недостатності зібраних доказів.
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кононенко тимофій олександрович 
народився 1895 р. у с. пісочин Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1929 р. про-
живав у с. пісочин Харківського р-ну Харків-
ської обл. завідувач сховищами бази Центро-
союзу. заарештований 24 жовтня 1937 р. як 
член антирад. української націоналістично-
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1954 р.

кононець григорій прохорович наро-
дився 1884 р. у с. бирюки васильківського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Коростав-
ка близнюківського р-ну Харківської обл. Са-
дівник агробази радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 8 березня 1938 р. як член ан-
тирад. шкідницької організації (статті 547, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

кононихін семен іванович народився 
1906 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 9 грудня 1937 р. за антирад. агітацію та як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), справу закрито зачепилівським 
Рв НКвС 25 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кононов михайло андрійович народив-
ся 1894 р. у м. путивль путивльського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Інженер 
Управління півд. залізниці. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 16 січня 
1938 р. засуджений на 8 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням прав на 5 років. Ухвалою 
колегії у транспортних справах верховного 
Суду СРСР від 26 лютого 1938 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу направлено на новий роз-
гляд. Лінсудом півд. залізниці 25 квітня 1939 р.  
виправданий зі звільненням з-під варти.

кононовиЧ василь андрійович наро-
дився 1888 р. у с. Мостовляни Лідського пов. 
віленської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду «Серп і молот». заарештований 10 липня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

кононовиЧ костянтин петрович на-
родився 1892 р. у м. посад-Старосельський 
білостоцького пов. Гродненської губ. біло-
рус, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Черговий служби колії 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за шпигунство на 
користь польщі, антирад. настрої, зв’язки 
з к.-р. елементом (статті 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
28 квітня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 травня 1938 р.

кононовиЧ надія іванівна народила-
ся 1890 р. у м. брест-Литовськ брестського 
пов. Гродненської губ. Росіянка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 8 ве-
ресня 1938 р. як дружина засудженого 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 органів НКвС за місцем прожи-
вання на 2 роки. Реабілітована 8 квітня 1957 р.

кононовиЧ олександр петрович наро-
дився 1886 р. у посаді Старосельці білостоць-
кого пов. Гродненської губ. білорус, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник відділу служби руху ст. Осно-
ва півд. залізниці. У 1922 р. під арештом за 
антирад. агітацію. У 1933 р. лінсудом півд. за-
лізниці за шкідництво засуджений на 1,5 роки 
примусових робіт. заарештований 17 січня 
1938 р. як член к.-р. троцькістської диверсій-
ної організації на транспорті (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхов-
ного Суду СРСР 27 серпня 1938 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого  
майна. Розстріляний 27 серпня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 серпня 1956 р.

кононЧУк сергій феофанович на-
родився 1897 р. у с. Михалківці Острозько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Слідчий прокуратури. заарештова-
ний 9 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 7 жовтня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
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винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
24 вересня 1965 р.

конопльов микола михайлович на-
родився 1902 р. у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1931 р. 
Служив в Уссурійській обл. Далекосхідного 
краю. Командир 187-го арт. полку. заарешто-
ваний 11 жовтня 1937 р. за шкідницьку діяль-
ність (ст. 587 КК РРФСР), справу закрито Ов 
НКвС 1-ї армії 15 травня 1939 р. (ст. 4 п. 5 
КпК РРФСР) зі звільненням з-під варти.

конопля аристарх (алістар) якович на-
родився 1889 р. у с. Шийківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював сіль-
госпробітником у радгоспі ім. 12-річчя жовтня 
у борівському р-ні Харківської обл. У 1931 р. за 
к.-р. діяльність підлягав висланню до північно-
го краю, втік. Розкуркулений. заарештований 
8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 27 листопада 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

конопля сергій якович народив-
ся 1894 р. у с. Шийківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у зернорадгоспі 
ім. 20-річчя жовтня у борівському р-ні Хар-
ківської обл. Тесля зернорадгоспу. Майно 
неодноразово конфісковане за несплату держ-
податків. У 1931 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 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 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

конопля федір якович народився 1885 р. 
у с. Шийківка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Шийківка борівсько-
го р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу ім. 20-річчя жовтня. У 1931 р. роз-
куркулений. 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. Термін пока-
рання відбував на Солікамбумбуді в Молотов-
ській обл. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.

конРад генріх адамович 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 
1 квітня 1938 р. як член к.-р. фашистської ор-

ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1938 р.

конРад генріх християнович народився 
1889 р. у кол. Новосолоне Катеринославської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Судиха Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. петровського. заарештований 31 березня 
1938 р. як член к.-р. фашистської організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

конРад гóстав адамович народився 
1913 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 
6 травня 1938 р. як член німецької к.-р. наці-
оналістичної організації та за к.-р. діяльність 
(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 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

конРад іван християнович народився 
1885 р. у с. Наймушта Таврійської губ. Німець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Судиха Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. петровського. заарешто-
ваний 31 березня 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 21 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1938 р.

конРад карл християнович народився 
1891 р. у кол. Нове Село Катеринославської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петровсько-
го. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1938 р.

конРаді генріх олександрович народив-
ся 1879 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач бази Союзуні-
вермагу № 2. У 1933 р. під слідством за шпи-
гунство. заарештований 26 березня 1938 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 26 грудня 1958 р.

константинов володимир костянти-
нович народився 1897 р. у м. Седлець Седлець-
кої губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., у 1917 р. член партії лівих со-
ціалістів-революціонерів, у 1917—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник за-
відувача Облвнуторгу, член Харківського обл-
виконкому. заарештований 22 серпня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 1 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 липня 1957 р.

константинов микола олександро-
вич народився 1917 р. у с. Олександрівка Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1938 р. 
член вЛКСМ. проживав у с. Олександрівка 
золочівського р-ну Харківської обл. Радіо-
технік трансляційного вузла Одноробівської 
МТС. заарештований 30 січня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито золочівським Рв НКвС 
23 грудня 1938 р. через непідтвердження об-
винувачення зі звільненням з-під варти.

константинов-аРжанников ва-
лентин васильович народився 1898 р. у сел. верх-
ня Салда верхотурського пов. пермської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1925—1929 рр. і 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Учитель бєлгородської 
технічної залізничної школи. заарештований 
2 квітня 1938 р. як член правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 23 червня 1939 р. виправданий.

константинова лідія борисівна на-
родилася 1912 р. у с. Митченки Конотоп-
ського пов. Чернігівської губ. Українка, із 
службовців, освіта вища, позапарт. прожива-
ла в Харкові. зоотехнік бурякотресту. зааре-
штована 16 жовтня 1937 р. як дружина члена 
антирад. терористичної організації правих 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент передана під гласний нагляд органів 
НКвС за місцем проживання на 3 роки. Ре-
абілітована 25 листопада 1988 р.

константинопольський іван гна-
тович народився 1905 р. у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1928 р. проживав у с. вільшани Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Голова вільшанської 

споживкооперації. заарештований 29 червня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 14 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 1 липня 1939 р.

контакевиЧ юрій францович наро-
дився 1893 р. у Санкт-петербурзі. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Майстер ХЕТзу. У 1933 р. 
під слідством ЕКв ХОв ДпУ УСРР (ст. 549 
КК УСРР), справу не завершено. заарештова-
ний 14 грудня 1937 р. за розвідувальну та ди-
версійну діяльність (ст. 541 п. «а» 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 29 грудня 1959 р.

контоРовиЧ наóм борисович наро-
дився 1895 р. у м. Мозир Мозирського пов. 
Мінської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Май-
стер заводу № 135. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 через ст. 17 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 січня 1958 р.

концедайло (канцедайло) сергій ми-
китович народився 1904 р. на хут. верхня 
журавка Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав на хут. верхня журавка борівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Трудо-
ва сім’я». У 1935 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УСРР) позбавлений волі на 3 роки. 
У 1937 р. з-під варти звільнений. заарештова-
ний 8 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 УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

конШин андрій андрійович народився 
1885 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. Селянин-
одноосібник. заарештований 21 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5411, 5410 КК УРСР), справу закрито 
петрівським Рв НКвС 22 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) за недостатності матеріалів.

конШин стеïан іванович народився 
1907 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 



313Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

позапарт. проживав у с. протопопівка пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Леніна. У 1932 р. за невиконання плану 
хлібозаготівлі майно конфісковано. Нарсудом 
петрівського р-ну 14 листопада 1932 р. (ст. 58 
ч. 1 КК УСРР) засуджений на 7 років позбав-
лення волі. У 1936 р. з-під варти звільнений. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за розклад-
ницьку роботу в колгоспі (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1962 р.

коньков антон васильович народився 
1888 р. у м. Кам’янець-подільський Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Росіянин, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Чернещина борівського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 16 верес-
ня 1937 р. за службу у петлюрівській армії, 
к.-р. діяльність, шпигунство (статті 546, 549, 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 1 листопада 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 25 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

конюк оïанас євстафійович народився 
1886 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 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної сму-
ги. 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 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.

конюШенко конон семенович наро-
дився 1903 р. у с. Степанівка полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
24 квітня 1938 р. як член шпигунської ди-
версійної організації (статті 546, 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 12 червня 1962 р.

коняРський арон хилевич народився 
1903 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, у 1920—1931 рр. член компартії 
польщі. проживав у Харкові. Технолог і май-
стер 7-го хлібозаводу. заарештований 8 серп-
ня 1937 р. за шпигунську діяльність на користь 

польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 9 груд-
ня 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 10 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

коп (коïï) генріх християнович народив-
ся 1891 р. у с. варварівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Улянівка зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
29 грудня 1937 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

копаниця іван олексійович народився 
1895 р. у с. братениця богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
безробітний, у минулому диякон. заарештова-
ний 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

копань павло гнатович народився 
1903 р. у с. Нова Миколаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Ми-
колаївка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. політвідділу. У 1931 р. роз-
куркулений і за шкідництво у колгоспі (стат-
ті 97, 99 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ 
на 6 років. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (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. після звільнення з-під 
варти у 1945 р. проживав у с. Нова Миколаївка 
барвінківського р-ну Харківської обл., де й по-
мер 1949 р. Реабілітований 16 червня 1978 р.

копатієнко (каïатієнко) хома іва-
нович народився 1892 р. на хут. Дисківка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав на 
хут. Дисківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». зааре-
штований 1 серпня 1937 р. 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.
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копаЧ сергій антонович народився 
1883 р. у с. Козятинки віленської губ. поляк, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Двірник друкарні № 4 Трансдруку. 
заарештований 22 березня 1938 р. за фашист-
ську пропаганду та зв’язок із закордоном 
(статті 541 п. «а», 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 24 червня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Усольтабі. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

копелевиЧ амалія йосифівна народи-
лася 1891 р. у м. Цабельн Тальсенського пов. 
Курляндської губ. єврейка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 21 вересня 
1937 р. як агент іноземної розвідки, за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС 3 грудня 1937 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

копелевиЧ юлій абрамович народився 
1911 р. у м. бахмут бахмутського пов. Катери-
нославської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. викла-
дач Харківського індустріального технікуму. 
заарештований 29 грудня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (статті 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. Розстріляний 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

копелєва олена филимонівна (файфе-
лівна) народилася 1907 р. у с. Городок Ново-
зибківського пов. Чернігівської губ. єврейка, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт., 
у 1925—1934 рр. член вЛКСМ. проживала 
в Харкові. Учителька залізничної школи № 8. 
заарештована 7 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

копеліовиЧ володимир михайлович на-
родився 1895 р. у м. Лохвиця Лохвицького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, член вКп(б) з 1920 р. проживав у Хар-
кові. Декан хімічного факультету заочного інду-
стріального інституту. заарештований 1 листо-
пада 1938 р. за шпигунську діяльність (статті 546, 
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.

копеР антон йосифович народився 
1893 р. у м. Маків Мишленицького пов. про-
вінції західна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Циглерівка барвінківсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «за-
повіт Леніна». У 1936 р. в адміністративному 

порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. наці-
оналістичну агітацію (ст. 5410 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 31 червня 1989 р.

копилов полікарï карïович народився 
1874 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта се-
редня, позапарт., у минулому член партії со-
ціалістів-революціонерів. проживав у с. Че-
піль балаклійського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 4 вересня 
1937 р. як член повстанської к.-р. 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.

копитинський михайло іванович 
народився 1891 р. у с. Городище заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Улянівка заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Шлях Леніна». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію серед колгоспників (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 15 грудня 1961 р.

копитіна софія мойсеївна народилася 
1901 р. у м. Люблін Люблінської губ. єврей-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. Кравчиня Швейкоо-
премонту. заарештована 23 жовтня 1937 р. 
як дружина члена антирад. троцькістської 
терористичної організації і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 27 грудня 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. На 1956 р. 
проживала в м. Ковров владимирської обл. 
Реабілітована 21 лютого 1956 р.

копитько марко трохимович народив-
ся 1890 р. у с. Гельм’язів золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 8 травня 
1938 р. за висловлювання невдоволення під 
час арешту священика журавлівської церк-
ви і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 10 червня 1938 р. як со-
ціально небезпечний елемент позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у вТТ у Куйбишевській обл. після 
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звільнення з-під варти працював на будів-
ництві в м. Рибінськ і на Уралі. У 1948 р. за 
спробу потрапити на прийом до Сталіна був 
направлений на примусове лікування до Мос-
ковської психіатричної лікарні, потім переве-
дений до полтавської лікарні. звільнений за 
клопотанням рідних після смерті Сталіна. На 
1964 р. проживав у Харкові, працював теслею 
в майстерні «Харківелектромережабуд». Реа-
білітований 27 серпня 1965 р.

копиця іван леонтійович народився 
1888 р. у с. Гуляйполе верхньодніпровсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Саксаганівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб заготхудоби. 
У 1931 р. за ст. 5411 КК УСРР позбавлений во-
лі на 5 років. заарештований 7 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР), справу закрито прокуратурою 
близнюківського р-ну 25 березня 1939 р. за 
недостатності зібраних для суду даних (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

копицяк броніслав станіславович 
народився 1907 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. бузове вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 8-го березня. 
У 1932 р. за невиконання плану хлібозаготів-
лі засуджений на 4 роки позбавлення волі. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 19 грудня 1937 р. за шпигунську розвіду-
вальну 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. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

копицяк владислав станіславович 
народився 1912 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. бу-
зове вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8-го березня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 18 січ-
ня 1938 р. за к.-р. агітацію (статті 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 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 липня 1989 р.

копійка георгій іванович народив-
ся 1905 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. Фотограф. заарештований 20 вересня 

1937 р. як засуджений за бандитизм, за по-
ширення наклепів на органи НКвС і агітацію 
проти заходів партії та рад. влади (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 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 13 березня 1989 р.

копійка йосиï трохимович народився 
1897 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Котівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Котовського. 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Солікамськ. Реабілі-
тований 26 червня 1989 р.

копійка лóка семенович народився 
1911 р. на хут. Яреміївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. пекар хлібопекарні. заарештований 
6 грудня 1937 р. за антирад. 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 ро-
ків. після звільнення з-під варти проживав 
у сел. Святогорівка Добропільського р-ну До-
нецької обл. Реабілітований 5 червня 1970 р.

копійЧенко іван іванович народився 
1890 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Надточий 
Харківського р-ну Харківської обл. Комен-
дант студмістечка у Харкові. заарештований 
6 грудня 1937 р. за к.-р. підривну роботу під 
час роботи на ст. Куряж півд. залізниці (стат-
ті 5410 ч. 1, 5630 п. «а» КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 17 серпня 1938 р. засуджений 
на 8 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням прав на 5 років. Термін покарання 
відбував у білбалттабі. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 17 грудня 
1938 р. вирок лінсуду скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 21 січня 1939 р.

копійЧенко олексій корнійович наро-
дився 1920 р. у с. Огірцеве вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. без певного місця про-
живання та без певних занять. У 1932 р. май-
но родини конфісковане за несплату держ-
податків. батьки померли у 1933 р., у 1934—
1937 рр. перебував у дитбудинку. заарешто-
ваний 20 липня 1938 р. за розклеювання к.-р. 
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листівок (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 13 квітня 1939 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі з пораженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 25 липня 1994 р.

копійЧенко полікарï михайлович на-
родився 1893 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу ім. єжова. заарештований 30 квіт-
ня 1938 р. за к.-р. 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.

копійЧиков-володін василь мико-
лайович народився 1905 р. у м. Охтирка Охтир-
ського пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у сел. задорожнє Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Директор школи № 49. 
заарештований 22 травня 1938 р. як член угру-
повання, що займалося крадіжками військо-
вих вантажів на залізниці (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1965 р.

копп адам іванович народився 1877 р. 
у кол. Кам’яна Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Кам’яна Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. заарештований 14 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 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.

копп антон адамович народився 1902 р. 
у кол. Кам’яна Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Кам’яна Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. заарештований 14 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 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.

копп генріх християнович, див. ÊОÏ 
(Êîïï) Гåíð³õ Õðèñòèÿíîâèч.

копп еміль михайлович народився 
1915 р. у с. Миколаївка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Катери-
нівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Учитель. заарештований 11 лютого 1938 р. як 

член к.-р. організації, за шпигунство та к.-р. 
агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 1 листопада 1938 р. (статті 547, 549, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

копцюх йосиï васильович народився 
1893 р. у м. бережани бережанського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з міщан, освіта середня, 
позапарт., у 1920—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. завідувач м’ясо-молочної 
групи райспоживспілки. заарештований 
1 жовтня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1962 р.

копцюх лідія василівна народилася 
1901 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українка, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 3 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунство на ко-
ристь польщі (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. На 1962 р. прожи-
вала у Львові. Реабілітована 6 березня 1962 р.

коРабельник зиновій павлович на-
родився 1904 р. у с. Лоєв Речицького пов. 
Мінської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. завід-
увач магазину прокатного заводу № 1. зааре-
штований 23 травня 1938 р. як член антирад. 
сіоністської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРбУт олександр стеïанович наро-
дився 1893 р. у м. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Росіянин, 
із службовців, освіта середня, позапарт., 
у 1914—1917 рр. член РСДРп(м), у 1922—
1934 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
бухгалтер овочевої бази «Трансторгхарч». за-
арештований 16 грудня 1937 р. за шпигунство 
на користь Японії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
22 лютого 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

коРбУт (карбóт) павло іванович наро-
дився 1893 р. у с. Лебідь Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. писарів-
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ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 23 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за антирад. роботу (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 травня 1963 р.

коРбУт фабіан іванович народився 
1907 р. у с. Королівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Крутоярівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Тесля на 
сезонних роботах. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. як 
прибічник польщі, за антидержавну та к.-р. 
діяльність (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 16 грудня 1961 р.

коРбУтовська ганна іванівна народи-
лася 1910 р. у Харкові. Українка, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1926—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживала в с. Андріївка Друга ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. завідувач-
ка навчальної частини Андріївської школи. 
заарештована 22 вересня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР), 11 жовтня 1937 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 17 грудня 1937 р. за недоведеності складу 
злочину з анулюванням підписки про невиїзд.

коРватський (карвацький) іван гна-
тович народився 1885 р. у с. Худлін Кобрин-
ського пов. Гродненської губ. білорус, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Швейцар Міськхарчоторгу. зааре-
штований 1 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (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 22 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 березня 1960 р.

коРвін-піотРовський (піонтров-
ський) казимир михайлович народився 1887 р. 
Нововілейськ вілейського пов. віленської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Механік будівництва за-
лізничної гілки Красний Лиман — Куп’янськ. 
заарештований 27 вересня 1937 р. як агент 
іноземної розвідки, за завданням якої про-

водив диверсійні акти та шпигунську діяль-
ність (статті 546, 549 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 24 травня 1993 р.

коРдес едóард артóрович народив-
ся 1907 р. і проживав у Харкові. Німець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. Робітник 
ХпРз. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 22 лютого 1939 р. (стат-
ті 159, 197 ч. 2 КпК УРСР).

коРдон олексій гаврилович народив-
ся 1910 р. у с. петрушівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Комендант паровозного депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 14 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 14 серпня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРдонець павло вікентійович наро-
дився 1881 р. у с. Городище заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дальнє 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Артема. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. 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 люто-
го 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.

коРдюк григорій якович народився 
1894 р. у с. Гонятичі Львівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у сел. покотилівка Харків-
ського р-ну Харківської обл. бухгалтер єврей-
ського дитячого будинку. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 16 жов-
тня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. як со-
ціально небезпечний елемент позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Реабілітований 2 червня 1989 р.

коРдюкевиЧ дорофій дмитрович 
народився 1872 р. у м. бєльськ бєльсько-
го пов. Гродненської губ. білорус, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
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Харківської обл. пенсіонер, у минулому 
телеграфіст ст. Куп’янськ-вузл. заарешто-
ваний 16 листопада 1937 р. як агент поль-
ської розвідки та за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 27 грудня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

коРелов тихін микитович, див. ÊАÐЕ-
ЛОÂ (Êîðåлîâ) Тèõ³í Ìèêèòîâèч.

коРель яків федорович народився 1909 р. 
у кол. Миколаївка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Рижове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Учитель 
Рижовської НСШ. заарештований 17 груд-
ня 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 червня 1989 р.

коРельЧУк онисій тодосійович (федо-
сійович), див. ÊОÐ²ЛЬЧÓÊ (Êîðåлüчóê, Êîðîлü-
чóê) Оíèñ³й Тîäîñ³йîâèч (Фåäîñ³йîâèч).

коРеневський михайло данилович 
народився 1918 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. єврей, з торговців, осві-
та середня, позапарт., у 1936—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Студент Харків-
ського медінституту. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член антирад. сіоністської групи 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу направ-
лено до прокуратури на припинення 9 січня 
1938 р., звільнений з-під варти 13 січня 1938 р. 
Справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 5 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коРенєв анатолій андрійович народив-
ся 1896 р. у м. Короча Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із cлужбовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Кочеток 
Чугуївського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Чугуєво-бабчанського лісного технікуму. заа-
рештований 14 квітня 1938 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 липня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

коРенєв георгій петрович народився 
1902 р. у с. Коренєво Рильського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, член вКп(б) з 1931 р. проживав у Хар-
кові. Слухач промакадемії. заарештований 
24 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 549, 5411 КК УРСР) і 118-м 
військовим трибуналом ХвО 19 серпня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

коРенков матвій дмитрович народився 
1885 р. у с. Селіно Дмитрієвського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник на 
будівництві аеродрому. У 1933 р. розкуркуле-
ний, судовою трійкою при колегії ДпУ УСРР 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. заарешто-
ваний 28 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
і як куркуль, що висилався до північного 
краю (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

коРеннов василь іванович народився 
1899 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із се-
лян, освіта вища, позапарт. Старший економіст 
оргбюро заводу № 183. заарештований 1 серпня 
1937 р. як білий офіцер у минулому (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 серпня 1937 р. (ст. 5410 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 5 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 5 червня 1959 р.

коРецька юлія хомівна народилася 
1873 р. у м. Холм Холмського пов. Люблін-
ської губ. полька, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 6 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого за шпигунство на користь поль-
щі (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 31 травня 1989 р.

коРецький андрій давидович наро-
дився 1877 р. у с. болтівка Чернігівської губ. 
Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Шебелинка балаклійського 
р-ну Харківської обл. заготівельник утиль-
сировини у балаклійському р-ні. заарешто-
ваний 15 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації українських есерів 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 17 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 21 червня 1939 р. 
з-під варти звільнений.

коРецький іван антонович народився 
1897 р. у м. Севастополь Таврійської губ. Ро-
сіянин, з робітників, освіта невідома, поза-
парт. проживав у сел. південний Харківського 
р-ну Харківської обл. військовий керівник Хар-
ківського юридичного інституту. заарештова-
ний 25 червня 1938 р. як член к.-р. військової 
польської організації (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і 113-м військовим трибуналом 16 ве-
ресня 1939 р. (статті 542, 546 ч. 1, 548 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений на 25 років по-
збавлення волі з пораженням прав на 5 ро-
ків і конфіскацією особистого майна. Ухва-
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лою військової колегії верховного Суду СРСР 
від 26 липня 1940 р. вирок скасовано, справу 
направлено на дослідування. Справу закрито 
слідчастиною УНКДб по Харківській обл. за 
ст. 197 ч. 2 КпК УРСР, дата закриття невідома.

коРецький казимир францович на-
родився 1888 р. у с. покальнишки Ковенської 
губ. Литовець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
комуни ім. Дзержинського. заарештований 
24 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 жовтня 1962 р.

коРецький микола прокоïович наро-
дився 1907 р. у с. Миколаївка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. білий Коло-
дязь вовчанського р-ну Харківської обл. Тес-
ля цукрового заводу. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1932 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
на 4 роки. заарештований 11 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 в м. Улан-Уде бурят-Монголь-
ської АРСР. Реабілітований 14 вересня 1963 р.

коРецький павло йосифович наро-
дився 1880 р. у м. Холм Холмського пов. Лю-
блінської губ. поляк, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник кондитерської фабрики «жовтень». заа-
рештований 8 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

коРецький самóїл ілліч народився 
1898 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Старий Сал-
тів Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Комірник хлібопекарні райспоживспілки. за-
арештований 19 березня 1938 р. як член анти-
рад. націоналістичної терористичної організації 
(статті 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 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

коРецький федір гнатович народився 
1882 р. у с. Слоновка Новооскольського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач буді-

вельного інституту. У 1921 р. під арештом орга-
нів ЧК у м. Карасу-базар. заарештований 14 бе-
резня 1938 р. як член військової повстанської ор-
ганізації (статті 548, 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 31 грудня 1958 р.

коРж андрій іванович народився 1909 р. 
на хут. Немишля Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 24 липня 1938 р. як член 
к.-р. організації (статті 547, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
22 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

коРж олексій федорович народився 
1884 р. у м. богодухів богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. богодухів бого-
духівського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. заарештований 4 березня 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної повстанської орга-
нізації (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. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

коРж сидір андрійович народився 1903 р. 
у с. варварівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ХТз. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 10 січня 1938 р. 
(ст. 197 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРженевська євгенія іванівна наро-
дилася 1880 р. у м. Ліда Лідського пов. вілен-
ської губ. полька, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 11 жовтня 1937 р. 
за 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 18 липня 1989 р.

коРженевський болеслав вікентійо-
вич народився 1896 р. у с. болботи Лідського 
пов. віленської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник фабрики точних приладів при Хар-
ківському інженерно-будівельному інституті. 
заарештований 29 листопада 1937 р. як член 
к.-р. польської шпигунської диверсійної ор-
ганізації на залізниці (статті 541, 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

коРжень стеïан михайлович народив-
ся 1882 р. у м. будапешт Австро-Угорської ім-
перії. Угорець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1917—1919 рр. член партії соці-
алістів-революціонерів. проживав у Харкові. 
Робітник Союзспоживспілки. заарештований 
12 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 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.

коРзУн петро іванович народився 
1888(7) р. у с. зарубинка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новоолек-
сандрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «КІМ». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги, під арештом органів НКвС 
за службу у петлюри. заарештований 2 січня 
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 14 січня 1961 р.

коРитін сергій петрович народився 
1894 р. у стан. Константинов Області війська 
Донського. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Економіст тресту «Тру-
босталь». У травні 1919 р. під арештом як член 
к.-р. офіцерської організації. У 1921 р. під 
арештом. заарештований 28 вересня 1937 р. за 
участь у військово-фашистській змові (стат-
ті 541 п. «б», 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 8 січня 1938 р. 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна і позбавленням військового звання 
«майор». Розстріляний 9 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

коРитіна діна федорівна народила-
ся 1907 р. у полтаві. Українка, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Сестра дитячої молочної кухні. за-
арештована 20 травня 1938 р. як дружина во-
рога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито Ов НКвС 
ХвО 8 грудня 1938 р. (статті 5, 197, 198 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРитний мефодій сергійович наро-
дився 1898 р. на хут. Лисогірка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Червоний Донець Савинського р-ну Хар-
ківської обл. Секретар сільради. заарештова-
ний 19 листопада 1937 р. як член диверсійної 
шкідницької організації (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по До-
нецькій обл. 26 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 листо-
пада 1937 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 19 травня 1962 р.

коРитов микола олександрович наро-
дився 1889 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт., у минулому 
член партії бортьбистів. проживав у Харкові. 
завідувач планової групи обласного будівельно-
го тресту. У 1931 р. у м. Дніпропетровськ 8 міс. 
під слідством за к.-р. діяльність. заарештований 
23 лютого 1938 р. як член ЦК РСДРп(м) та бі-
лий офіцер у минулому, за службу в армії Денікі-
на, к.-р. агітацію (статті 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
26 серпня 1938 р. (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1991 р.

коРих йосиф йосифович народився 
1890 р. у с. Літковіце Королівства богемія 
Австро-Угорської імперії. Чех, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник автогенного тресту. заарешто-
ваний 10 березня 1938 р. за шпигунство (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. 
(статті 546, 549 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 листопада 1957 р.

коРільЧУк (корельчóк, корольчóк) они-
сій тодосійович (федосійович) народився 
1906 р. у с. Голиші Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Колонтаїв Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію серед колгоспників (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 28 липня 1989 р.

коРінь микита антонович народив-
ся 1877 р. у с. Мерло богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мерло 
богодухівського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1929 р. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 5 жовтня 1937 р. 
за антирад. діяльність, к.-р. роботу серед кол-
госпників (ст. 5410 КК УРСР). помер 7 берез-
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ня 1939 р. у Лебединській тюремній лікарні. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 березня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Справу закрито прокуратурою Хар-
ківської обл. 17 грудня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР), постанову УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. від 19 березня 1939 р. скасовано.

коРн віктор казимирович народився 
1903 р. у м. високо-Литовськ брестського 
пов. Гродненської губ. Німець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Началь-
ник Ізюмського радіовузла. заарештований 
21 серпня 1937 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 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 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

коРнатовський юліан станіславо-
вич, див. ÊАÐНАТОÂСЬÊИЙ (Êîðíàòîâñüêèй) 
Юл³àí Сòàí³ñлàâîâèч.

коРнацький бартоломій семенович на-
родився 1892 р. у с. Судимонт заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Новодмитрівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вірний шлях». У 1936 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 8 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 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

коРнейЧУк адам антонович, див. ÊОÐ-
Н²ЙЧÓÊ (Êîðíåйчóê) Аäàì Аíòîíîâèч.

коРнєєв онисим мойсейович народив-
ся 1893 р. у с. Косичина жиздринського пов. 
Калузької губ. Росіянин, соціальне походжен-
ня невідоме, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. приймальник заводу № 183. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за шпигун-
ську диверсійну діяльність (статті 546, 549 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 червня 1957 р.

коРницький григорій микитович на-
родився 1900 р. у с. Муровані Курилівці Ново-
ушицького пов. подільської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Головний бухгалтер відділення держбанку. за-
арештований 23 липня 1938 р. за шпигунську 
диверсійну повстанську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 

СРСР від 17 січня 1940 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 2 червня 1989 р.

коРнієнко борис мойсейович наро-
дився 1883 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1933—1936 рр. канди-
дат у члени вКп(б). проживав у м. барвінко-
ве барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. заарештований 
2 квітня 1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито барвінків-
ським Рв НКвС 13 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРнієнко василь гнатович народився 
1909 р. у с. васюкове павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ва-
сюкове близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Калініна. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю. У 1933 р. по-
вернувся із заслання. заарештований 22 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію, спрямовану на 
зрив трудової дисципліни у колгоспі та його 
розвал (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 8 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

коРнієнко григорій омелянович наро-
дився 1896 р. у с. велика Андріївка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював чорноробом у 2-му відділенні зерно-
радгоспу ім. 7-го з’їзду Рад у барвінківському 
р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений 
і висланий на Соловки, повернувся у 1930 р. 
заарештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 27 липня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням прав на 3 роки. Термін покарання від-
бував на будівництві ГЕС у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. помер 21 травня 1944 р. в місці 
ув’язнення. Реабілітований 29 липня 1960 р.

коРнієнко іван іванович народився 
1889 р. у с. Тавільжанка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дворічна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Чоботар. 
У 1921 р. під арештом органів ЧК за к.-р. діяль-
ність, втік, до 1923 р. переховувався. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.
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коРнієнко михайло стеïанович наро-
дився 1902 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня, позапарт. Служив у Ленінграді. Ко-
мандир дивізіону 90-го арт. полку, капітан. за-
арештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5810 КК РРФСР) і військовим трибуна-
лом військової частини 4431 9 лютого 1938 р. 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років і позбавленням військового звання 
«капітан». Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де й помер 30 січня 1939 р. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 10 червня 
1939 р. вирок військового трибуналу скасовано, 
справу передано на новий розгляд. Справу за-
крито військовою прокуратурою ЛвО 20 квітня 
1940 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР). Реабілі-
тований 10 лютого 1970 р. та у липні 2005 р.

коРнієнко олександр гнатович наро-
дився 1909 р. у с. васюкове павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. ва-
сюкове близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Калініна. У 1929 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. роз-
куркулений і висланий на Урал. На засланні 
перебував до 1933 р. заарештований 22 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію, спрямовану 
на розвал колгоспів і трудової дисципліни 
(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. Реабілітований 16 червня 1989 р.

коРнієнко пилиï григорович наро-
дився 1886 р. у с. Ржавчик зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
вагоноремонтного заводу. заарештований 
2 листопада 1937 р. за антирад. агітацію та як 
куркуль, що втік від вислання (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 по-
карання відбував у Крастабі. Реабілітований 
22 червня 1989 р.

коРнієнко яків кóзьмич народив-
ся 1886 р. у с. преображенське зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Миронівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. [Член 
колгоспу]. заарештований 17 жовтня 1937 р. 
як сектант 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. Термін 
покарання відбував у Антибезькому відділенні 
Сибтабу. Реабілітований 16 червня 1989 р.

коРнійко прокоïій іванович народився 
1895 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новий бур-
лук печенізького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кагановича. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 13 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію проти підписки на позику обо-
рони (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамтабі 
та Нижньоамурському вТТ. після звільнення 
з-під варти проживав у м. Чугуїв Харків-
ської обл. Реабілітований 30 березня 1959 р.

коРнійко тит гнатович народився 
1902 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у сел. Краснокутськ Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Директор МТС. 
заарештований 9 червня 1938 р. за шкідниць-
кі методи керівництва МТС та за антирад. агі-
тацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 27 серп-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 29 серпня 
1939 р. з-під варти звільнений.

коРнійЧУк (корнейчóк) адам антоно-
вич народився 1904 р. у с. Андріївка Овруць-
кого пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Улянівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Шлях Леніна». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за вороже ставлення до 
заходів рад. влади та 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 16 грудня 1960 р.

коРнійЧУк максим юхимович наро-
дився 1904 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 адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 вересня  
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 3 серпня 1989 р.

коРнійЧУк сергій якович народився 
1904 р. у с. Щурин Луцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, позапарт., 
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у 1924—1927 рр. член КпзУ, у 1931—1936 рр. — 
член вКп(б). проживав у с. берека Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Директор школи. 
заарештований 14 серпня 1937 р. як член УвО 
та за к.-р. роботу на території СРСР (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР) і за розпорядженням нар-
кома внутрішніх справ СРСР тов. Леплевсько-
го І. М. від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) затвердже-
ний до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 листопада 1957 р.

коРнілов олександр михайлович наро-
дився 1893 р. у с. Казача Слобода Шацького 
пов. Тамбовської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1917—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Головний 
механік металоштампувального заводу № 5. 
заарештований 12 червня 1938 р. як член 
антирад. підпільної повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 20 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 4 березня 1939 р.

коРніловиЧ павло миколайович на-
родився 1874 р. у м. Могильов Могильовської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Діловод школи № 4. 
заарештований 14 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та вихваляння ворога народу Тухачев-
ського (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
Ізюмським Рв НКвС 19 лютого 1938 р. за 
недоведеності складу злочину зі звільненням 
з-під варти.

коРнотовський броніслав іванович 
народився 1890 р. у с. Цвіт Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживав у с. Смо-
родьківка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 31 липня 1989 р.

коРнющенко галина миколаївна на-
родилася 1899 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в с. Дергачі Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Домогосподар-
ка. заарештована 21 квітня 1938 р. як дружина 
ворога народу (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 9 серпня 1938 р. як член 

родини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 липня 1940 р. ув’язнення 
у вТТ замінено засланням до Чкаловської 
обл. на термін, що залишився. з 1940 р. про-
живала в м. Чкалов, працювала в дитячий лі-
карні № 12. Реабілітована 23 квітня 1957 р.

коРобейник андрій іванович народився 
1916 р. у с. білка Охтирського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Моторист будівельного 
поїзду № 2. заарештований 29 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію та хуліганство у нетвере-
зому стані (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 3 лютого 1938 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Реабілітований 16 грудня 1992 р.

коРобка автоном олександрович, див. 
ÊОÐОБÊО (Êîðîáêà) Аâòîíîì Олåêñàíäðîâèч.

коРобка єгор (георгій) герасимович 
народився 1899 р. у с. Малий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав на хут. жуків Яр великобурлуцького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї 
п’ятирічки. Розкуркулений. заарештований 
2 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Усольтабі у м. Солікамськ 
Молотовської обл. звільнений з-під варти 
7 червня 1943 р., працював у Казахстані. На 
1947 р. проживав на хут. Яєчний велико-
бурлуцького р-ну Харківської обл., працював 
у колгоспі. Реабілітований 19 березня 1965 р.

коРобка микола іванович народився 
1877 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Дергачі Харківського р-ну 
Харківської обл. Охоронник городів. У 1930 р. 
розкуркулений і висланий до північного краю. 
У 1932(4) р. із заслання втік. заарештований 
6 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (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 листопада 1989 р.

коРобка петро федорович народився 
1898 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Конюх 
балаклійського райфінвідділу. У 1932 р. роз-
куркулений. У 1933 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 28 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
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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 с. Усть-Ургал 
верхньо-буреїнського р-ну Амурської обл. 
після звільнення з-під варти проживав за ста-
рою адресою. Реабілітований 30 травня 1958 р.

коРобка сава стеïанович народився 
1883 р. у с. Корбині Івани богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Корбині 
Івани богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний прапор». У 1930 р. 
розкуркулений, 8 липня 1930 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі у вТТ. Термін 
покарання відбував у м. Архангельськ. за-
арештований 25 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 1 лютого 1994 р.

коРобка сергій миколайович народив-
ся 1908 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. Коваль ме-
ханічної бази ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 21 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 8 грудня 1967 р.

коРобка стеïан артемович народився 
1893 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, кандидат у члени вКп(б) з 1935 р. прожи-
вав у Харкові. пожежник 2-ї міської пожеж-
ної команди. заарештований 5 липня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 5 січня 1939 р.

коРобко (коробка) автоном олексан-
дрович народився 1910 р. у м. Лубни Лу-
бенського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у мину-
лому член вЛКСМ. проживав у Харкові. без-
робітний. заарештований 23 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну роботу (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 9 жовтня 1959 р.

коРобков кóзьма юхимович народився 
1902 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Май-
стер-пекар 12-ї хлібопекарні тресту «Голов-
хліб». заарештований 23 травня 1938 р. як 

член к.-р. шпигунської диверсійної організа-
ції (статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 7 грудня 
1938 р. (ст. 4 п «д» КпК УРСР).

коРобов іван людвігович народився 
1917 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Робітник 
канатного заводу. заарештований 30 жовтня 
1937 р. за шпигунську та диверсійну діяльність 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої 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, Унжтабі. 
Особливою нарадою при НКвС СРСР від 
25 серпня 1943 р. термін покарання знижено до 
фактично відбутого. помер 11 червня 1947 р. 
у м. Горький. Реабілітований 9 червня 1959 р.

коРовниЧенко прокіï якович наро-
дився 1891 р. у с. Мар’ївка верхньодніпров-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на ст. закамельська у Савинському р-ні 
Харківської обл. Робітник артілі «Червоний 
маяк». У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 23 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та 
терористичні настрої (статті 548, 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 6 квітня 1989 р.

коРовЧенко данило павлович наро-
дився 1888 р. у с. Стецьківка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кутьків-
ка Дворічанського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештований 11 листопа-
да 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 14 березня 1989 р.

коРогвиЧ георгій лаврентійович на-
родився 1898 р. у м. Янов Костянтинівського 
пов. Седлецької губ. поляк, із селян, осві-
та вища, член вКп(б) з 1923 р. проживав 
у с. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Інженер конструкторського бю-
ро ДАРДзу № 2. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1957 р.

коРоленко микола костянтинович на-
родився 1897 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, із священнослужителів, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. без певних занять. 
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заарештований 1 червня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської організації (статті 542, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 542, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 24 березня 1989 р.

коРоленко-гоРодецький іван іва-
нович народився 1900 р. у міст. Ладижин Гай-
синського пов. подільської губ. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Співробітник редакції га-
зети півд. залізниці «більшовик». заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної організації (статті 541 п. «а», 542, 
5411 КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 16 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРолець павло никанорович народив-
ся 1896 р. у м. Олики Дубенського пов. во-
линської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Охоче 
Старовірівського р-ну Харківської обл. Чобо-
тар-кустар. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію та шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 жов-
тня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 6 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

коРолецький іван йосиïович наро-
дився 1891 р. у с. прусинове Мінського пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Машиніст депо 
ім. Кірова. заарештований 16 січня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 15 квітня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

коРоль василь іванович народився 1891 р. 
у с. Микільське валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Горчаківка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Сторож колгос-
пу ім. петровського. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 20 листопада 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 листопада 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі на 10 років вТТ. Термін по-
карання відбував у сел. Кульдур єврейської ав-
тономної обл. Реабілітований 9 вересня 1960 р.

коРоль герасим микитович народився 
1900 р., місце народження невідоме. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. завідувач радіовузла ст. Ло-
зова півд. залізниці. заарештований 25 квітня 
1938 р. за к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР),  

справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 1 грудня 1938 р. за недоведеності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

коРоль григорій діомидович (демидо-
вич) народився 1888 р. у с. Котівка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Комендант північного селища 
ХТз. У 1930 р. під арештом за к.-р. діяльність. 
заарештований 24 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

коРоль гóрій андрійович народився 
1919 р. у с. Сваром’я Остерського пов. Черні-
гівської губ. Українець, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Коломак Коло-
мацького р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію та терористичні наміри (статті 5410 ч. 2, 
548 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
25 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 548 через 
ст. 17 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у в’язниці з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 19 серпня 1993 р.

коРоль мойсей іванович народився 
1896 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав і працював сільгоспробітни-
ком у радгоспі НКвС № 5 у Чугуївському р-ні 
Харківської обл. У 1933 р. майно конфіскова-
но. заарештований 14 жовтня 1937 р. за к.-р. 
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 29 червня 1989 р.

коРоль петро іванович народився 
1905 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював обліковцем 
транспортного парку радгоспу НКвС № 5 
у Чугуївському р-ні Харківської обл. зааре-
штований 14 жовтня 1937 р. за 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. Реабілітований 29 червня 1989 р.

коРоль-коРж іван прокоïійович наро-
дився 1887 р. у с. Хрінове [Київської губ.]. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1910—1913 рр. член партії анархістів. про-
живав у Харкові. виконавець договірного бю-
ро ХЕТзу. заарештований 3 червня 1938 р. як 
член к.-р. шкідницької організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 16 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.
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коРольов василь дмитрович народився 
1902 р. у сел. Салтиковка Сердобського пов. Са-
ратовської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. 
Начальник вугільного відділу тресту «Кокс». 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член 
антирад. терористичної організації правих (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 грудня 1957 р.

коРольова ніна семенівна народилася 
1904 р. і прожавала в Харкові. Українка, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Домогос-
подарка. заарештована 14 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 
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 1956 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 10 травня 1957 р.

коРольський іван климович (кли-
ментійович) народився 1876 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. Сторож лікарні. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений волі на 3 роки. заарештований 
7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (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 7 травня 1965 р.

коРольЧУк іван григорович народився 
1909 р. у міст. Межиріч Острозького пов. во-
линської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Ізюмського р-ну Харківської обл. завідувач 
комори хлібопекарні Хаторгу. заарештова-
ний 21 листопада 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито Ізюмським Рв НКвС 19 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коРольЧУк іван іванович народився 
1914 р. у с. Голиші Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (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.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Ухвалою особливої наради 

при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 27 липня 1989 р.

коРольЧУк іван максимович народив-
ся 1887 р. у с. Голиші Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Колонтаїв Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний жовтень». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
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.) позбавлений 
волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 11 лютого 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у білбалттабі. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

коРольЧУк онисій тодосійович (федо-
сійович), див. ÊОÐ²ЛЬЧÓÊ (Êîðåлüчóê, Êîðîлü-
чóê) Оíèñ³й Тîäîñ³йîâèч (Фåäîñ³йîâèч).

коРолюк сильвестр францович наро-
дився 1886 р. у м. браїлів вінницького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Ревуче Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Тесля на будівництві 
залізниці Куп’янськ — Красний Лиман. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 25 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю 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 1989 р.

коРомислов борис федорович наро-
дився 1901 р. у м. вольськ вольського пов. 
Саратовської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер обкому профспілки громад-
ського харчування. заарештований 2 серпня 
1937 р. за службу в армії Колчака (ст. 542 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
31 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

коРона владислав іванович народився 
1894 р. у м. Старий Сонч провінції західна 
Галичина Австро-Угорської імперії. поляк, 
з кустарів, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник дру-
карні ім. Фрунзе. заарештований 23 травня 
1938 р. як член пОв (статті 546, 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 28 квітня 1959 р.
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коРоп пилиï карïович народився 1897 р. 
у с. Глодоси єлисаветградського пов. Херсон-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. завуч СШ № 133. 
У 1921 та 1933 рр. під арештом за службу 
в петлюрівській армії. заарештований 2 серпня 
1937 р. за службу в петлюрівській армії і банді 
желізняка та за к.-р. агітацію проти радянської 
влади (статті 542, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбував у Амуртабі, звільнений з-під 
варти у 1947 р. На 1958 р. проживав у с. Но-
ва збур’ївка Голопристанського р-ну Херсон-
ської обл. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

коРоп Роман омелянович народився 
1891 р. у м. Царське Село Царськосільського 
пов. Санкт-петербурзької губ. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Студент ХДУ. 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 Харко-
ві. Реабілітований 10 січня 1958 р.

коРоп семен іванович народився 1882 р. 
на хут. Немишля Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
дослідного заводу інституту металів. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю на 3 роки. 
з місця заслання втік. заарештований 20 лип-
ня 1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 
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.

коРоп тимофій іванович народився 
1895 р. на хут. Короп Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
верстатобудівного заводу ім. Молотова. зааре-
штований 22 липня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної 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.

коРостиЧенко григорій максимович 
народився 1888 р. у с. Шопівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. білий Ко-
лодязь вовчанського р-ну Харківської обл. 
Робітник цукрорафінадного заводу ім. Г.І. пе-
тровського. заарештований 22 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (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 24 червня 1960 р.

коРостиЧенко іван максимович на-
родився 1887 р. на хут. Новопокровський 
зміївського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач дільниці № 131 
відділу 100 заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за антирад. диверсійну ді-
яльність (статті 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 4 листопада 1938 р. (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) як соціально небезпечний елемент по-
збавлений права проживання в 15 населених 
пунктах строком на 5 років. звільнений з-під 
варти 16 листопада 1938 р. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 січня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

коРостиШев василь олексійович на-
родився 1900 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Оленівське Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. завідувач 
Оленівського відділення бурякорадгоспу «Ана-
ньївський». заарештований 3 березня 1938 р. 
як член політбанди, за службу у петлюри та 
к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 29 січ-
ня 1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито Краснокутським 
Рв НКвС 15 червня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

коРостиШевський лев абрамович 
народився 1889 р. у м. Сквир Сквирського пов. 
Київської губ. єврей, з торговців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. завідувач бази 
Харчпромкомбінату. заарештований 14 трав-
ня 1938 р. як член к.-р. сіоністської організації 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 червня 1939 р. виправданий.

коРостій василь іванович народився 
1890 р. у с. Кегичівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, кандидат у члени вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник заво-
ду «Серп і молот». заарештований 23 травня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
на користь Німеччини (статті 547, 549, 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 549 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 травня 1989 р.

коРотенко микола тихонович наро-
дився 1892 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з міщан, освіта середня, позапарт. Упо-
вноважений Укркоопторгу. заарештований 
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22 червня 1938 р. як член білогвардійської 
організації (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

коРоткий андрій омелянович народив-
ся 1905 р. на хут. Синьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Но-
воіванівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник Кислівського радгоспу. 
У 1930 р. розкуркулений, підлягав висланню, 
але втік. заарештований 10 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію та поширення провокаційних 
чуток (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 14 червня 1989 р.

коРоткий іван стеïанович народив-
ся 1882 р. у с. Синьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кучерівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
торфяної артілі. У 1930 р. розкуркулений і за 
к.-р. агітацію висланий до північного краю 
на 5 років. заарештований 8 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

коРоткий олександр кіндратович наро-
дився 1903 р. у с. преображенське зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. поден-
ник. заарештований 27 жовтня 1937 р. за анти-
рад. 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 
в Амуртабі. Реабілітований 23 листопада 1956 р.

коРоткий олексій микитович наро-
дився 1893 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. Складач друкарні півд. залізниці. за-
арештований 16 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації УвО та за шпигунську 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 2 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 жовтня 1957 р.

коРоткий Родіон петрович народився 
1905 р. на хут. Мар’ївка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Мар’ївка 

петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Дніпробуд». заарештований 10 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 27 грудня 1958 р.

коРотУн євген іванович народився 
1885 р. у м. Охтирка Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, з міщан, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Телеграфіст 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
16 січня 1938 р. за шпигунську діяльність та 
за антирад. агітацію (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 10 липня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Реабілітований 15 січня 1969 р.

коРотУн стеïан кирилович народився 
1890 р. у с. зідьки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Черемушне зміївського р-ну 
Харківської обл. Робітник Харківського вело-
заводу. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав, від вислання переховувався. 
заарештований 12 жовтня 1937 р. за антирад. 
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. Реабілітований 16 червня 1989 р.

коРотя тимофій дмитрович народився 
1893 р. у с. Артемівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Артемівка печенізь-
кого р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
5 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і спецколегією Харківського обл-
суду 7 серпня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 17 липня 1990 р.

коРпильов євграф володимирович на-
родився 1903 р. у с. балтутіно Смоленської 
губ. Росіянин, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, член вКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Начальник Ал-
чевської дистанції колії північно-Донецької 
залізниці. заарештований 2 грудня 1937 р. 
як член диверсійної шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 25 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 15 травня 1958 р.

коРпУсенко федір володимирович на-
родився 1895 р. у с. Карлівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 



329Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Старший інспектор відді-
лення Держбанку. заарештований 10 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

коРсаков віктор павлович народився 
1908 р. у м. Олександрівськ Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1930—
1935 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 12 січня 1938 р. як член 
диверсійної організації (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької залізни-
ці 21 лютого 1939 р. (ст. 5410 КК УРСР) засу-
джений на 5 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням прав на 3 роки. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 21 квітня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу пе-
редано на нове судочинство. Лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 5 червня 1939 р. 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) виправданий.

коРсУн григорій павлович народив-
ся 1897 р. у с. Гонтів Яр валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гонтів 
Яр валківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях Леніна». У 1937 р. нарсудом 
Коломацького р-ну за шкідництво у колгос-
пі та підрив стаханівського руху засуджений 
на 1 рік примусових робіт. заарештований 
30 вересня 1937 р. як керівник куркульсько-
го повстання у 1920 р., за к.-р. настрої та 
шкідницьку роботу (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 7 серпня 1962 р.

коРсУн йосиï пилиïович народився 
1885 р. у с. Минківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. Тес-
ля ковбасної фабрики. У 1929 р. розкуркуле-
ний і за саботаж хлібозаготівлі та к.-р. діяль-
ність засуджений на 8 років позбавлення волі. 
заарештований 8 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 5 квітня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

коРсУн павло григорович народився 
1903 р. у с. Шопенка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. першотравневе 

балаклійського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Червоний партизан». 
Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ УСРР 
від 15 липня 1932 р. (статті 5411, 5617 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. зааре-
штований 17 листопада 1937 р. як член к.-р. по-
встанської націоналістичної терористичної ор-
ганізації (статті 542, 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 квітня 1995 р. та 24 жовтня 1964 р.

коРсУн Устим якимович (тихін якович) 
народився 1887 р. у с. Минківка валківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у сел. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Тесля 
склозаводу. У [1930] р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
18 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківської обл. від 6 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 22 червня 1989 р.

коРсУнова (сисоєва) катерина овксен-
тіївна народилася 1891 р. на хут. Катеринівка 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
в с. Дмитрівка петрівського р-ну Харківської 
обл. Черниця Світловського дівочого монас-
тиря. У 1930 р. розкуркулена. заарештована 
12 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію, від-
сутність певного місця проживання і занять 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 27 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Реабілітована 26 червня 1989 р.

коРсУнський гдаль хаїмович (григо-
рій якович) народився 1871 р. у м. Кременчук 
Кременчуцького пов. полтавської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач постачання фабрики 
головних уборів Обллегпрому. заарештований 
22 серпня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі (статті 546, 541 п. «а» КК УРСР). по-
мер 20 жовтня 1937 р. у тюремній лікарні Хар-
ківської в’язниці. Справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 8 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

коРт берта емманóїлівна народилася 
1890 р. у м. Дінабург Дінабургського пов. ві-
тебської губ. Німкеня, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. про-
давець аптеки № 9. заарештована 21 вересня 
1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 3 ро-
ки. На засланні перебувала в м. павлодар, 
потім проживала в м. Люботин і працювала 
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в харківській артілі з розпису тканин. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
23 грудня 1942 р. як соціально небезпечний 
елемент позбавлена волі у вТТ на 5 років. 
Термін покарання відбувала в Сибтабі. На 
1959 р. перебувала в Кіровському будинку ін-
валідів у Іжморському р-ні Кемеровської обл. 
Реабілітована 24 квітня 1959 р.

коРт вальфрід фрідріхович народився 
1888 р. у м. Дінабург Дінабургського пов. 
вітебської губ. Німець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Контрольний майстер відділу техконтролю 
заводу «Червоний жовтень». заарештований 
18 січня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 люто-
го 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 6 березня 1959 р.

коРт єфрем фрідріхович народився 1899 р. 
у кол. бобрицька буда житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Шевченкове Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник бу-
рякопункту. заарештований 21 січня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 вересня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Онегтабі. Реабілітований 22 березня 1989 р.

коРтовський василь варфоломійович, 
див. ÊАÐТОÂСЬÊИЙ-ГЕДЗÓÊ (Êîðòîâñüêèй) 
Âàñèлü Âàðфîлîì³йîâèч.

коРУШкіна феодосія сидорівна наро-
дилася 1897 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українка, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Домогосподар-
ка. заарештована 8 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого ворога народу (ст. 541 п. «в» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 грудня 1937 р. як член роди-
ни зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Акмолінському відділенні Картабу, потім 
в Унжтабі. На 1957 р. проживала в полтаві. 
Реабілітована 15 лютого 1957 р.

коРх григорій данилович народився 
1897 р. у с. богородицьк Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля. 
У 1930 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 27 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

коРЧевська марія адамівна народилася 
1894 р. у с. Рудня Мінської губ. білоруска, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Санітарка Харківського інституту 
переливання крові. заарештована 13 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної шпигун-
ської організації (статті 541 п. «а», 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. Розстріляна 12 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітована 22 серпня 1958 р.

коРЧинов микита іванович народився 
1904 р. у с. Тетлега зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Тетлега Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Охоронник 
Донводоводу в с. Кочеток. заарештований 
27 серпня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 4 бе-
резня 1939 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ з пораженням прав на 2 ро-
ки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

коРЧинська євдокія пилиïівна на-
родилася 1898 р. у сел. Лозова павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українка, 
з робітників, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживала в сел. Лозова Лозівсько-
го р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 20 листопада 1937 р. як дру-
жина заарештованого поляка, що підтриму-
вав зв’язок з польщею (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. за-
лізниці 7 квітня 1938 р. На 1959 р. проживала 
за старою адресою.

коРЧинська леоніла василівна наро-
дилася 1905 р. у с. юнаківка Сумського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
бібліотекарка інституту фізичної культури. 
заарештована 20 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 22 березня 1938 р. 
зі звільненням з-під варти і поновленням на 
колишньому місці роботи, де працювала до 
пенсії. На 1966 р. проживала в м. п’ятигорськ 
Ставропольського краю.

коРЧинський віктор (Чеслав) івано-
вич народився 1895 р. у с. зенбок плоцької 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник вагонного де-
по ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
21 серпня 1937 р. за антирад. агітацію та поши-
рення чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 21 жов-
тня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
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у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. помер 3 січня 1943 р. у м. Ухта 
Комі АРСР. Реабілітований 18 липня 1958 р.

коРЧинський йосиï павлович наро-
дився 1894 р. у с. Корчі Станіславського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського педагогічного інсти-
туту. У 1934 р. під арештом органів ДпУ як 
член к.-р. організації. заарештований 23 ве-
ресня 1937 р. як член української фашист-
ської повстанської організації та за теро-
ристичну діяльність (статті 542, 548, 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 12 серпня 1958 р.

коРЧинський костянтин федорович 
народився 1887 р. у м. бар Могилівського пов. 
подільської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. юрисконсульт Укрвибухпрому. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. як член к.-р. організа-
ції та агент іноземної розвідки (статті 546, 5411 
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 20 серпня 1957 р.

коРШак семен андрійович народився 
1909 р. у с. Куліші Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Надеж-
дине Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перемога бідняка». У 1932 р. 
[Київським] облсудом за к.-р. діяльність за-
суджений на 5 років позбавлення волі. Термін 
покарання відбував у Соловецьких таборах. 
У 1934 р. звільнений з-під варти достроково. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
24 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 29 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

коРШенко костянтин іванович наро-
дився 1887 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Контролер поїздів Управління півд. залізни-
ці. заарештований 21 жовтня 1937 р. як член 
диверсійної терористичної групи (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 18 листо-
пада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-

ків. Термін покарання відбував у бурейтабі та 
Нижамуртабі, де й помер 1947 р. Реабілітова-
ний 27 грудня 1957 р.

коРШУн олексій стеïанович народився 
1880 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нікополь 
барвінківського р-ну Харківської обл. пічник 
скотовідгодівельного пункту в с. Надеждівка. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
9 березня 1938 р. як член антирад. угруповання 
та за антирад. діяльність (статті 5411, 5410 ч. 2 
КК УРСР) і Харківським облсудом 16 червня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 3 роки, а за ст. 5411 КК УРСР ви-
правданий. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

коРШУнов-лакстін петро іванович 
народився 1890 р. у Ліфляндській губ. Лат-
вієць, із селян, освіта середня спеціальна, 
член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харкові. 
Начальник фінвідділу ХОУ РСМ. заарешто-
ваний 29 квітня 1938 р. як член к.-р. латвій-
ської організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 4 листопада 1938 р. висланий до північних 
районів СРСР на 5 років. звільнений з-під 
варти 22 листопада 1938 р. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

коРяк володимир дмитрович народився 
1889 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта 
неповна середня, у 1917—1920 рр. член УпСР, 
з 1920 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
письменник, філолог, історик, літературний 
критик. У 1925—1936 рр. — професор і завіду-
вач кафедри української літератури Харківсько-
го ІНО (згодом Харківського університету). 
заарештований 1 жовтня 1937 р. як член укра-
їнської к.-р. націоналістично-терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 21 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією 
майна і негайним виконанням вироку відпо-
відно до постанови ЦвК СРСР від 1 грудня 
1934 р. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Києві. 
Реабілітований 19 жовтня 1957 р.

коРяк михайло артемович народився 
1894 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. Старший бухгалтер за-
воду «Трансзв’язок» на ст. Основа півд. за-
лізниці. заарештований 21 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. організації «військово-офіцерська 
спілка» та за боротьбу за повалення рад. вла-
ди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою трійки 
УНКвС по Курській обл. від 7 грудня 1937 р. 
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за поширення наклепницьких чуток і накле-
пи на рад. владу позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 17 жовтня 1989 р.

коРяк софія лазарівна народилася 1893 р. 
у м. Старий бихов биховського пов. Моги-
льовської губ. єврейка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 28 жовтня 1937 р. 
як дружина члена антирад. української наці-
оналістичної терористичної організації (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 5 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінсько-
му відділенні Картабу. На 1957 р. проживала  
в Харкові. Реабілітована 15 лютого 1957 р. 

коРякін пахом миколайович народився 
1907 р. у с. Старовірівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Монтер 
Есхару. заарештований 20 березня 1938 р. за 
диверсійну та шкідницьку діяльність (ст. 549 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 8 грудня 1938 р. (ст. 197 КпК 
УРСР), 22 грудня 1938 р. з-під варти звільнений.

косаковський стефан іванович на-
родився 1874 р. у м. блоня блонського пов. 
варшавської губ. поляк, з кустарів, письмен., 
позапарт. проживав у с. пісочин Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Чоботар колгоспу 
ім. Шевченка. заарештований 11 квітня 1938 р. 
як член польської к.-р. шпигунської дивер-
сійної організації (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 
розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1958 р.

косаЧевський йосиï григорович на-
родився 1882 р. у с. вірменський базар пере-
копського пов. Таврійської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник фармаколо-
гічного сектора Харківського обласного комі-
тету товариства Червоного Хреста УРСР. заа-
рештований 1 червня 1938 р. як член шпигун-
ської диверсійної організації, який за завдан-
ням польської розвідки проводив шкідницьку 
роботу у фармаптекоуправлінні (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

косевиЧ в’ячеслав антонович народив-
ся 1870 р. у варшаві. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 3 грудня 1937 р. 
як член пОв і за шпигунство на користь 
польщі (статті 541 п. «а», 547, 549, 5411 КК 

УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
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 4 липня 1958 р.

косевиЧ олександр маркович, див. ÊА-
СЕÂИЧ (Êîñåâèч) Олåêñàíäð Ìàðêîâèч.

косенко василь михайлович народився 
1897 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. відповідальний 
виконавець контори Медсанбуду. У 1920 р. як 
підпоручик Добровольчої армії Денікіна по-
збавлений волі в концтаборі на 1 міс. за-
арештований 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. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

косенко дмитро борисович народився 
1899 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Архангелівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». заарештова-
ний 27 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 1 квітня 1939 р. справу закрито (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

косенко григорій федорович народився 
1873 р. у с. Кабаківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Кабаківка Новово-
долазького р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. розкуркулений і за протидію 
хлібозаготівлі позбавлений волі на 5 років, 
звільнений з-під варти достроково у 1932 р. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата виконання вироку 
невідома. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

косенко іван микитович народився 
1895 р. у с. зачепилівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
чепилівка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний партизан». за-
арештований 24 березня 1938 р. як член анти-
рад. 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.

косенко іван якович народився 1870 р. 
у с. петрівка Ізюмського пов. Харківської 
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губ. Українець, соціальне походження не-
відоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Церковний староста благо-
віщенської церкви. У 1928 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 2 серпня 1937 р. як член к.-р. 
організації, антирад. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1960 р.

косенко інокентій григорович народив-
ся 1894 р. на хут. подолянці житомирсько-
го пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Началь-
ник ст. балаклія північно-Донецької залізниці. 
заарештований 23 листопада 1937 р. як член 
антирад. диверсійної шкідницької організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 29 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний у [м. Сталіно Сталінської обл.], дата роз-
стрілу невідома. Реабілітований 27 квітня 1957 р.

косенко олексій порфирійович наро-
дився 1894 р. у міст. Кам’янка Чигиринського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер дитячих ясел Червонозаводсько-
го відділу охорони здоров’я. заарештований 
20 липня 1938 р. як член військової біло-
гвардійської організації (статті 542, 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.

косенко семен єрмолайович народився 
1886 р. у с. піски Лохвицького пов. полтав-
ської. губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт., у минулому член УСДп. проживав 
у Харкові. Економіст облспілки харчової про-
мисловості. заарештований 18 квітня 1938 р. 
як член терористичної організації україн-
ських соціал-демократів (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 квіт-
ня 1939 р. (статті 542, 548 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю майна. помер 21 липня 1939 р. у тюремній 
лікарні. Ухвалою військової колегії верховно-
го Суду СРСР від 11 серпня 1939 р. вирок ска-
совано, справу направлено на дослідування зі 
стадії попереднього слідства. Справу закрито 
слідчастиною УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 жовтня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК 
УРСР). Реабілітований 31 березня 1961 р.

косенко стеïан стеïанович народився 
1901 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав у с. Старі валки 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «перемога». заарештований [19 квітня] 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
та за к.-р. пораженську пропаганду (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

косик іван андрійович народився 1886 р. 
у с. Орховок Холмського пов. Люблінської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Учитель пересічанської 
спецшколи. заарештований 15 листопада 
1937 р. за розвідувальну 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 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1963 р.

косиневський іван федорович на-
родився 1881 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Сторож 
паливного складу ст. золочів. заарештований 
3 травня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито прокуратурою зо-
лочівського р-ну 30 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

косинов петро григорович, див. ÊА-
СИНОÂ (Êîñèíîâ, Êàñÿíîâ) Ïåòðî Гðèгîðîâèч.

косовська (касовська) аïоллонія 
олександрівна народилася 1900 р. у с. пустоха 
бердичівського пов. Київської губ. полька, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Косіора. заарештована 
30 жовтня 1937 р. 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.

косовський (касовський) мар’ян іва-
нович народився 1888 р. у с. пустоха бер-
дичівського пов. Київської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сенькове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Косіора. У 1932 р. на-
рсудом Козятинського р-ну за шкідництво 
у колгоспі засуджений на 1 рік позбавлення 
волі умовно. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 4 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність, антирад. настрої та висловлювання 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
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1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 4 серпня 1989 р.

косовський юліан адамович народив-
ся 1906 р. у с. Цмівка заславського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. березове Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Ремонтний робіт-
ник півд.-Донецької залізниці. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. як член релігійної організації та за 
антирад. агітацію (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 2 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1966 р.

косой давид Шóлімович народився 
1899 р. у с. Шершенці балтського пов. по-
дільської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. про-
давець кіоску № 562 заводу Харчоторгу. зааре-
штований 14 вересня 1937 р. за розвідувальну 
роботу (статті 541 п. «а», 546 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 24 жовтня 1989 р.

косолапов корній дмитрович наро-
дився 1882 р. у с. Стецьківка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1929 р. розкуркуле-
ний, від вислання переховувався. заарештова-
ний 14 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

косолапов микита дмитрович наро-
дився 1893 р. у с. Стецьківка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «пролетар 
Харківщини». У 1930 р. за невиконання хлі-
бозаготівлі майно конфісковано, виселений 
з хати. заарештований 21 вересня 1937 р. як 
куркуль, що був висланий на північ і втік 
з місця заслання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Амуртабі та північзаліз-

ничтабі. постановою слідчастини УНКвС по 
Харківській обл. від 28 березня 1940 р. ухвалу 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
скасовано, справу закрито (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР). звільнений з-під варти не був, у трав-
ні 1940 р. етапований до Комі АРСР, на 8 лю-
того 1941 р. ще перебував під вартою.

косолапов пилиï дмитрович народив-
ся 1897 р. у с. Стецьківка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював сільгоспробіт-
ником у радгоспі «перемога» у вовчанському 
р-ні Харківської обл. У 1932 р. за невико-
нання твердих завдань майно конфісковано. 
заарештований 28 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 Амур-
табі в м. ворошилов-Уссурійський примор-
ської обл. Реабілітований 12 червня 1989 р.

косоловиЧ григорій васильович на-
родився 1899 р. у с. Ільник Турківського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., до 1936 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. бригадир ар-
тілі «Мебельник». заарештований 14 грудня 
1937 р. за розвідувальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1958 р.

косоРУков яків григорович народив-
ся 1886 р. у м. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. завідувач відділу Красно-
кутської райспоживспілки. заарештований 
2 квітня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
куркульської організації (статті 5410, 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.

коссак ольга іванівна народилася 
1890 р. у с. Мамаївці провінції буковина Ав-
стро-Угорської імперії. Українка, із службов-
ців, освіта неповна середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заареш-
тована 30 вересня 1937 р. (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 травня 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Кулойтабі. звільнена з-під 
варти 21 жовтня 1943 р. На 1947 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 23 листопада 1956 р.
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коссе валентин костянтинович наро-
дився 1912 р. у с. богатир павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Радіоінженер заводу № 193. заарештований 
30 грудня 1937 р. за шпигунську, к.-р. і наці-
оналістичну діяльність (статті 546, 547, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 29 грудня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костанда іван васильович народився 
1908 р. у с. Сартана Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. Грек, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Елек-
тромонтер артілі «Коопдеревообробка». за-
арештований 30 грудня 1937 р. як член грець-
кої к.-р. націоналістичної організації та за 
шпигунську роботу (статті 546, 5411 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 3 квітня 1989 р.

костандов іван георгійович народив-
ся 1896 р. у с. Дмитрівка Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. болгарин, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1919—1925 рр. 
член РКп(б), у 1931—1934 рр. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
ХЕМзу. заарештований 28 травня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і ухвалою Харківського обл-
суду від 5 травня 1939 р. справу повернено 
на дослідування, звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито слід-
частиною УДб УНКвС по Харківській обл. 
26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

костаРжевський владислав марти-
нович народився 1888 р. у с. Кить петроков-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
Начальник цеху молочного комбінату ім. Мі-
кояна. заарештований 14 липня 1938 р. як 
член к.-р. шпигунської диверсійної організації 
(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. Реабілітований 1 квітня 1958 р.

костенко григорій стеïанович наро-
дився 1892 р. у с. бурбулатове павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бурбулатове близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Касир близнюківського масло-
заводу. заарештований 8 лютого 1938 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. агітацію 
(статті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 

8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

костенко захар якимович народився 
1874(3) р. на хут. Рогань Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Рогань Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Тесля. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 18 березня 
1931 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито Харківським оперсектором ДпУ 
15 квітня 1931 р. за браком доказів злочину. за-
арештований 21 вересня 1937 р. за антирад. агі-
тацію як соціально-небезпечний елемент (ст. 33 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 29 вересня 1937 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ  
на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

костенко зиновій борисович народив-
ся 1881 р. у с. Леськівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Леськівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1924 р. 3 міс. під слідством 
за антирад. агітацію. У 1932 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю на 3 роки. за-
арештований 4 серпня 1937 р. як провокатор 
у дореволюційну добу та за к.-р. роботу (стат-
ті 5410, 5413 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

костенко іван григорович народився 
1887 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917 р. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживав 
на ст. Коломак півд. залізниці. Робітник 
6-ї дистанції сигналізації та зв’язку півд. 
залізниці. заарештований 12 лютого 1938 р. 
за диверсійну шкідницьку діяльність та за 
антирад. агітацію (статті 546, 549, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 
1938 р. у [м. полтава полтавської обл.]. Ре-
абілітований 24 жовтня 1958 р.

костенко іван іванович народився 
1909 р. у с. Різуненкове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1933 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Курсант технікуму пожежної охорони НКвС. 
заарештований 17 січня 1938 р. як член укра-
їнської націоналістичної молодіжної органі-
зації у минулому та за троцькістську агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і відділом вій-
ськового трибуналу прикордонних і внутріш-
ніх військ УРСР по Київській обл. 27 серпня 
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1938 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 3 роки. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 27 червня 1941 р. строк ув’язнення 
знижено до 5 років з пораженням прав на 
2 роки. Реабілітований 12 грудня 1991 р.

костенко іван микитович народився 
1904 р. у с. пишненки зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. володи-
мирівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Робітник лісництва. У 1929 р. за неви-
конання хлібозаготівлі засуджений на 1 рік 
примусових робіт. заарештований 26 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 17 травня 1963 р.

костенко іван семенович народився 
1888 р. на хут. Рогань Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Рогань 
Харківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 21 вересня 1937 р. за ан-
тирад. розмови та систематичне пияцтво (ст. 33 
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 пів-
дентабі в м. Улан-Уде бурят-Монгольської 
АРСР. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

костенко ілля григорович народився 
1887 р. у с. Леськівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Двір-
ник. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
6 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 вересня 1937 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 548 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 травня 1989 р.

костенко корній демидович народив-
ся 1874 р. на хут. Липівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пастух. за-
арештований 6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та поширення провокаційних чуток (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 10 квітня 1989 р.

костенко максим олексійович наро-
дився 1887 р. у с. петропавлівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. петро-
павлівка вовчанського р-ну Харківської обл. 

На 1930 р. селянин-одноосібник. заарештова-
ний 27 січня 1930 р. як член повстанської ор-
ганізації (ст. 5411 КК УСРР) і ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 18 квітня 
1930 р. позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. 28 червня 1937 р. звільнений з-під 
варти достроково. проживав за старою адре-
сою, до 15 липня 1937 р. слюсар білоколо-
дязької МТС. заарештований 7 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. помер 
20 квітня 1958 р. в с. петропавлівка. Ре-
абілітований 29 вересня і 26 червня 1989 р.

костенко микола григорович народився 
1900 р. у Харкові. Українець, з робітників, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Начальник 
МпС-13 ст. Куп’янськ північно-Донецької 
залізниці. заарештований 20 грудня 1937 р. 
як член диверсійної шкідницької організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 4 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 23 травня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 29 липня 1958 р.

костенко микола михайлович наро-
дився 1898 р. у с. Софіївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
пункту заготсіна. Розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 9 вересня 
1937 р. за антирад. висловлювання (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. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 10 червня 1940 р. термін 
покарання знижено до 5 років позбавлення 
волі. На 1957 р. проживав у м. Куп’янськ. 
Реабілітований 14 березня 1958 р.

костенко михайло калинович наро-
дився 1872 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 21 березня 
1938 р. за к.-р. злочинну діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

костенко михайло Романович наро-
дився 1908 р. у с. петропавлівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. петропав-
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лівка вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Фрунзе. У 1931 р. роз-
куркулений разом з батьком. заарештований 
7 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 Амур-
табі на ст. великий Невер Читинської обл. 
Реабілітований 21 березня 1989 р.

костенко олександр дмитрович наро-
дився 1884 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта неповна середня, позапарт. бухгал-
тер експериментальної майстерні Харківського 
фізиотерапевтичного інституту. заарештований 
4 квітня 1938 р. як член к.-р. військової бойової 
білогвардійської організації (статті 542, 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 27 березня 1989 р.

костенко олександр федорович наро-
дився 1893 р. у с. Леськівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять. заарештований 7 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію та терористичні настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР)і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 вересня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 548 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 травня 1989 р.

костенко пилиï федорович народився 
1877 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. вільшана Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. Розкуркулений. заарештований 
21 жовтня 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 2 липня 1965 р.

костенко савелій михайлович народив-
ся 1873 р. у с. Шипувате вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шипувате ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1930 р. розкуркулений і висланий 
за межі сільради. заарештований 21 квітня 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
та за к.-р. агітацію (статті 541 п. «а», 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

костенко семен григорович народив-
ся 1895 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-

та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у сел. водяне Харківського р-ну Харківської 
обл. Начальник відділу паровозної служби 
Управління північно-Донецької залізниці. за-
арештований 9 січня 1938 р. як член антирад. 
правотроцькістської шкідницької організації 
(статті 547, 548, через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 13 травня 1939 р. 
засуджений до розстрілу. військовою колегією 
верховного Суду СРСР 11 серпня 1939 р. роз-
стріл замінено позбавленням волі у вТТ на 
20 років з обмеженням прав на 5 років. Термін 
покарання відбував у братському р-ні Іркут-
ської обл. Ухвалою військової колегії верховно-
го Суду СРСР від 18 лютого 1956 р. справу за-
крито. звільнений з-під варти 22 березня 1956 р.

костенко яків микитович народився 
1870 р. у с. Степанівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Охоронник Краснокутського райшляхвідділу. 
У 1929 р. частину майна конфісковано; у 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 21 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 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 липня 1989 р.

костеРУк аделія іванівна народилася 
1913 р. у с. Турчинці проскурівського пов. 
подільської губ. полька, із селян, освіта не-
повна середня, позапарт. проживала в м. Ка-
мишин Сталінградської обл. Домогосподарка. 
заарештована 5 вересня 1937 р. згідно з поста-
новою УДб ХОУ НКвС від 26 серпня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і для подальшого слідства етапована 
до Харкова. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 20 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костецька катерина феодосіївна на-
родилася 1903 р. у м. більськ більського 
пов. Гродненської губ. білоруска, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Робітниця ХЕМзу. заарештована 
14 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 28 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костецький леонтій стеïанович на-
родився 1886 р. на хут. вікторівка бердичів-
ського пов. Київської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Колісни-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 25 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію та пораженські 
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тенденції (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 2 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

костик анатолій орефійович (арефійо-
вич) народився 1889 р. у с. великий Ташлик 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач Харківського ветеринарного інституту. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. за розвід-
увальну 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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

костиков василь андрійович народив-
ся 1906 р. у с. Лобаново Дмитровського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1925—1932 рр. член вЛКСМ, 
член вКп(б) з 1932 р. проживав у Харкові. 
Інструктор Харківського обласного комітету 
фізкультури. заарештований 10 липня 1938 р. 
як член правотроцькістської терористичної 
молодіжної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костиков павло васильович народив-
ся 1898 р. у с. Сохраново Області війська 
Донського. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Головний 
бухгалтер Червонозаводського райколгоспу. 
заарештований 3 грудня 1937 р. як офіцер 
царської та білої армії у минулому, за к.-р. 
діяльність і агітацію (ст. 5410 ч. 1 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.

костильов іван йосиïович народився 
1888 р. у с. Седмиковка Щигрівського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Роз-
поділювач робіт заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
9 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

костильов микола павлович народив-
ся 1888 р. у м. Кострома Костромської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер держтрес-
ту «Дальбуд». заарештований 23 лютого 1938 р. 
як учасник білогвардійського підпілля та за 
антирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР), 

справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

костинЧУк парфеній григорович на-
родився 1892 р. у с. Рахни Ямпільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Телеграфіст ст. Краматорська. заарештований 
2 квітня 1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 липня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костиРко олексій петрович народився 
1888 р. у с. Рубанівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, у 1908—1909 рр. член партії анархістів, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
заступник голови артілі «промкоопхарч». за-
арештований 24 березня 1938 р. як член ан-
тирад. військової офіцерської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
26 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

костиРя дмитро іванович народився 
1896 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник станційного відділення зв’язку в м. Кра-
маторськ Донецької обл. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від [30 грудня] 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 липня 1989 р.

костиШин микола кóзьмич народився 
1890 р. у с. Цебрикове Тираспольського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Дон-
зас барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник Краматорського заводу ім. Сталіна. 
заарештований 9 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР), справу 
закрито барвінківським Рв НКвС 26 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 24 лютого 
1939 р. з-під варти звільнений.

костін василь олексійович народився 
1889 р. у с. Костіно Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1921 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
військовий керівник Харківського текстиль-
ного інституту. 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 
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17 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 листопада 1957 р.

костін дмитро іванович народився 
1895 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. верхній бишкин 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. будьонного. 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. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
8 квітня 1940 р. зі звільненням з-під варти.

костін кіндрат тимофійович народився 
1889 р. у с. Лизогубівка Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. васищеве Харків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 17-ї партконференції. У 1934 р. май-
но конфісковане. заарештований 20 серпня 
1937 р. за к.-р. терористичну пропаганду, вте-
чу із заслання та службу в Добровольчій армії 
Денікіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 березня 1989 р.

костін михайло іванович народився 
1899 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Шебелинка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Санітар ветеринар-
ного пункту. заарештований 10 липня 1938 р. як 
член антирад. терористичної організації україн-
ських есерів (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 17 червня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 21 червня 
1939 р. з-під варти звільнений.

костін прокіï ілліч народився 1898 р. 
у с. верхній бишкин зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1930 р. майно конфіс-
ковано. заарештований 18 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

костін стеïан тимофійович народився 
1896 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. воро-
шилова Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член правління і конюх колгоспу ім. воро-
шилова. заарештований 19 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-

бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 23 вересня 1961 р.

костіна марія павлівна народилася 
1899 р. у м. Калуга Калузької губ. Росіянка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 19 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 вислана до 
Казахстану на 5 років. На 1956 р. проживала 
в Харкові, працювала санітаркою 6-ї міської 
поліклініки. Реабілітована 16 липня 1957 р.

костко (костка) йосиф йосифович на-
родився 1897 р. у м. Домбровиця Рівненсько-
го пов. волинської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник ХЕМзу. У 1930 р. під арештом 
за к.-р. діяльність. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. та розвідувальну 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 16 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 березня 1962 р.

косто (костов) костянтин момчев на-
родився 1898 р. у с. Куйджук, Королівство 
Румунія. болгарин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Мала Данилівка Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Сталіна. заарештований 28 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
Румунії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (статті 546, 548 через ст. 17 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у бурейтабі. 
Реабілітований 17 травня 1989 р.

костРов Роман харитонович народився 
1898 р. у с. Нова Слобода путивльського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. працю-
вав у їдальні № 84 при філії ліжкового заводу. 
в’язень Херсонської с.-г. вТК. під слідством 
з 22 грудня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 4 березня 1940 р. за-
суджений на 3 роки позбавлення волі й згідно 
зі ст. 45 КК УРСР вирок об’єднаний з по-
переднім і за сукупністю визначено покаран-
ня 5 років позбавлення волі з пораженням 
прав на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 19 квітня 1940 р. міру покарання 
визначено 3 роки за другим вироком з по-
глинанням першого вироку. Реабілітований 
31 серпня 1994 р.
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костРовський ян (іван) казимиро-
вич народився 1902 р. у с. журавне про-
скурівського пов. подільської губ. поляк, 
з робітників, освіта середня, позапарт., до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Студент інженерно-економічного інституту. 
заарештований 26 травня 1938 р. за антирад. 
фашистську агітацію (статті 5410 ч. 1, 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костРомитін михайло фірсович на-
родився 1881 р. у с. Коломак валківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Теле-
графіст заводу № 14. заарештований 21 червня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської організації 
РОвС (статті 542, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 2 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 9 березня 1989 р.

костюк абрам, äèâ. ГОЛЬДШТЕЙН 
Аðîí Аáðàìîâèч (Êîгàí Бîðèñ Аáðàìîâèч, Êîñ-
òюê Аáðàì).

костюк микола йосиïович народився 
1916 р. у с. вільшани Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. Служив у приморській 
обл. Далекосхідного краю. Червоноармієць вій-
ськової частини 333. заарештований 13 люто-
го 1938 р. за к.-р. троцькістську терористич-
ну агітацію (ст. 588 через ст. 17 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом приморської групи 
військ Особливої Червонопрапорної Далекос-
хідної армії 10 червня 1938 р. (ст. 588 з санкції 
ст. 582 КК РРФСР) засуджений до розстрілу. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 19 липня 1938 р. вМп замінено на 
10 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 4 роки. Реабілітований 30 липня 1997 р.

костюк павло ілліч народився 1887 р. 
у с. Молодятин Коломийського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав на 330-му км перегону Трійчате-
Лихачове півд. залізниці у Олексіївському 
р-ні Харківської обл. Обхідник перегону. 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.

костюк пилиï павлович народився 
1901 р. на хут. Іванівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Федо-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського, рахівник. 
заарештований 6 серпня 1937 р. за антирад. 

агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 2 грудня 1937 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі з пораженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

костюк яким микитович народився 
1902 р. у с. Макіївці волинської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1927 р. проживав у Харкові. Начальник від-
ділу постачання 1-го Харківського медичного 
інституту. заарештований 14 грудня 1937 р. 
за розвідувальну 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 15 серпня 1989 р.

костюкевиЧ михайло матвійович на-
родився 1894 р. у міст. барановичі Новогруд-
ського пов. Мінської губ. білорус, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Технічний керівник 1-го цегель-
ного заводу 19-го будтресту. заарештований 
5 червня 1938 р. як член к.-р. військової 
організації (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

костюкевиЧ станіслав йосифович на-
родився 1881 р. у с. застінок-Костюки Ново-
грудського пов. Мінської губ. поляк, з селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
помічник машиніста паровозного депо ім. Кі-
рова ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
30 вересня 1937 р. за антирад. к.-р. агітацію 
(ст. 5410 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, 28 серп-
ня 1943 р. достроково звільнений з-під варти, 
працював у Карагандинській обл. з 1946 р. про-
живав у сел. золочів Харківської обл., працював 
сторожем 7-ї дистанції колії ст. Основа півд. 
залізниці. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

костюков дмитро олександрович на-
родився 1895 р. у с. Серпуховка Орловської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
гримерним цехом театру опери та балету. 
У 1937 р. під слідством УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито за відсутності 
доказів зі звільненням з-під варти. заарешто-
ваний 16 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської 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 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 лютого 1958 р.
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костюков феофан георгійович народив-
ся 1889 р. у с. Красна поляна єлецького пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу № 183. заарештований 29 березня 1938 р. 
за участь у повстанні проти рад. влади (статті 5413, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

костюковська берта мордóхівна  
(марківна) народилася 1911 р. у м. Суми 
Сумського пов. Харківської губ. єврейка, 
з робітників, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 6 вересня 1937 р. як дружина 
члена антирад. троцькістської терористичної 
організації 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. На 1957 р. проживала в Хар-
кові. Реабілітована 5 березня 1957 р.

костюЧенко семен корнійович на-
родився 1902 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Коліс-
никівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Секретар сільради. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 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 15 листопада 1957 р.

костюЧенко стеïан нилович наро-
дився 1885 р. у с. Мельхово бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, з кустарів, пись-
мен., позапарт., у 1931—1932 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав у Харкові. пічник 
відділу 500 заводу № 183. заарештований 6 бе-
резня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 21 березня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

костянецький іван олексійович на-
родився 1899 р. у с. Гаврилівка бахмутсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1933 рр. член вКп(б). проживав у с. Гаври-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Шевченка. заарештований 
9 лютого 1938 р. як член антирад. організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), помер 13 січня 1939 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Справу закрито барвінківським 
Рв НКвС 22 січня 1939 р. через смерть обви-
нуваченого. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

костянецький яків данилович наро-
дився 1899 р. у с. Гаврилівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гаври-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Секретар радгоспу «Соцнаступ». заарешто-
ваний 9 лютого 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
барвінківським Рв НКвС 10 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

косУков сергій федорович народився 
1881 р. у с. Колошино Орловської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник механічних 
майстерень ст. Нова баварія півд. залізниці. 
заарештований 29 червня 1938 р. як член анти-
рад. польської шпигунської диверсійної теро-
ристичної організації (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській 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 29 листопада 1957 р.

косУлін стеïан тимофійович народив-
ся 1902 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, з 1925 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач відділу парткадрів, ін-
структор з інформації міськкому Кп(б)У. за-
арештований 24 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. терористичної організації правих (стат-
ті 5411, 548 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 31 грудня 1937 р. 
(статті 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі з по-
раженням прав на 5 років і конфіскацією 
майна. Термін покарання відбував на Колимі. 
У 1948—1949 рр. проживав у Харкові і працю-
вав муляром на ХЕМзі. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 17 серпня 1949 р. 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. На засланні перебував у Долгомостов-
ському р-ні, працював у хімлісгоспі та кол-
госпі «Червоний жовтень». Реабілітований 
20 червня 1956 р.

косУліна лідія кóзьмівна народилася 
1903 р. у с. Орловка брянського пов. Орлов-
ської губ. Росіянка, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Дієтсе-
стра друкарні ім. петровського. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина члена антирад. 
терористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 лютого 
1938 р. як соціально небезпечний елемент від-
дана під гласний нагляд за місцем проживан-
ня на 3 роки. Реабілітована 27 жовтня 1989 р.

косько костянтин антонович народив-
ся 1881 р. у м. волпа волковиського пов. 
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Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
школи ім. в.Г. Короленка. заарештований 
1 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
10 квітня 1989 р.

коськУн (каськóн) максим іванович 
народився 1901 р. у с. Германівка борщів-
ського пов. провінції Східна Галичина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. безробітний слюсар. заарештований 
21 серпня 1937 р. як член к.-р. організації 
УвО (ст. 5411 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.

косьминін василь михайлович наро-
дився 1879 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Керівник хорових гуртків залізнич-
ного клубу ст. Основа та Харківського фінан-
сового інституту. заарештований 15 серпня 
1937 р. як член к.-р. монархічної організації 
(статті 546, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 вересня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 19 вересня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 5 лютого 1957 р.

косьмін митрофан петрович народив-
ся 1902 р. у с. Костянтинівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кос-
тянтинівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Ударник». від вислан-
ня переховувався. заарештований 22 грудня 
1937 р. за 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 22 березня 1963 р.

косяЧенко іван федорович народився 
1902 р. на хут. Красне бєлгородського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Діло-
вод охорони Комунального ринку. заарешто-
ваний 31 травня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 22 вересня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 1 рік. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 29 листопада 1938 р. вирок скасовано, 

справу направлено на новий судовий розгляд. 
Харківським облсудом 2 червня 1939 р. за-
суджений на 2 роки позбавлення волі у вТТ. 
Реабілітований 14 лютого 1994 р.

кот (котова) дар’я андріївна наро-
дилася 1901 р. у с. Новосілка Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Українка, 
із селян, неписьмен., позапарт. прожива-
ла на хут. березник вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «ХТз». за-
арештована 27 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (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 1960 р. проживала 
в м. Чернігів. Реабілітована 15 квітня 1960 р.

кот (кіт) костянтин васильович народив-
ся 1886 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у с. Гаврилів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. вете-
ринарний фельдшер Гаврилівського ветеринар-
ного пункту. заарештований 3 серпня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 7 грудня 1958 р.

кот (кіт) олександр васильович наро-
дився 1894 р. у с. завадів Яворівського пов. 
провінція Східна Галичина Австро-Угорська 
імперія. Австрієць, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1922—1932 рр. член Кп 
Австрії. проживав у Харкові. Робітник арті-
лі «Ширвжиток». заарештований 27 травня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
547 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 3 квітня 1989 р.

кот (кіт) семен якович народився 1897 р. 
у с. Кремінне проскурівського пов. поділь-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Артільне вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Колгоспник. 
У 1934 р. розкуркулений. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 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 розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1960 р.

кот (кіт) стеïан іванович народився 
1898 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у с. Федорівка 
Друга барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона зоря». У 1932 р. під 
арештом ДпУ УСРР за зв’язок з куркулями. 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член ан-
тирад. організації та за антирад. діяльність 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 16 серпня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р.

котвицький адам матвійович наро-
дився 1894 р. у с. балки Могилівського пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Федорівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона Україна». У 1935 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 16 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 14 липня 1989 р.

котвицький антон вільгельмович на-
родився 1902 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. Робітник володимирівського 
лісокомбінату. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 січня 1938 р. за к.-р. 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 29 грудня 1959 р.

котвицький антон войцехович наро-
дився 1895 р. у с. Гута-бобрицька житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
Олександрівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «КІМ». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. куркульського угрупован-
ня та за антирад. агітацію (статті 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 17 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1964 р.

котвицький антон павлович наро-
дився 1868 р. у с. болярка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 

позапарт. проживав у с. Ковалівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Косіора. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 20 січня 1938 р. за анти-
рад. агітацію, к.-р. погляди (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 20 липня 1989 р.

котвицький броніслав домінікович на-
родився 1907 р. у с. вили житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. попівка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний партизан». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

котвицький василь Устимович наро-
дився 1902 р. у с. Тепениця Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Карайкозівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
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 27 липня 1989 р.

котвицький владислав костянтино-
вич народився 1886 р. у с. болярка Овруць-
кого пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Ковалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сторож колгоспу ім. Косіора. У 1933 р. за 
невиконання держзобов’язань майно кон-
фісковане. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 20 січня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію, к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

котвицький владислав (володимир) 
олександрович народився 1914 р. у с. Рудня-
Радовельська Овруцького пов. волинської 
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губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Добренька Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Оборо-
на країни». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 15 грудня 1937 р. як член пОв 
та 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. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 19 серпня 1965 р.

котвицький (кóтвицький) героїм 
францович народився 1911 р. у с. біле Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Михайлівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний маяк». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 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 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 26 березня 1966 р.

котвицький гілер (гіларій) антонович 
народився 1912 р. у с. болярка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ковалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Косіора. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 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 27 липня 1989 р.

котвицький домінік францович наро-
дився 1905 р. у с. болярка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. володими-
рівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Робітник володимирівського лісокомбінату. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
5 січня 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 29 грудня 1959 р.

котвицький зенон дем’янович наро-
дився 1905 р. у с. Нова Шийка житомирсько-

го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кали-
нівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Солідарність праці». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 лис-
топада 1937 р. за к.-р. націоналістичну шпи-
гунську роботу 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 
16 квітня 1960 р.

котвицький іван домінікович народив-
ся 1904 р. у с. вили житомирського пов. волин-
ської губ. поляк, з дворян, письмен., позапарт. 
проживав у с. попівка Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний пар-
тизан». У 1934 р. під слідством Мархлевського 
Рв ДпУ за антирад. агітацію. 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 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.

котвицький іван петрович народився 
1878 р. у с. болярка Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. володимирівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
володимирівського лісокомбінату. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 січня 
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 29 грудня 1959 р.

котвицький микола гвідонович на-
родився 1901 р. у с. Гута-юстинівка жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Дар-Надежда Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Серп 
і молот». в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію 
(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 
26 березня 1966 р.
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котвицький олександр целестинович 
народився 1900 р. у с. Шиєцька буда жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новопавлівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
23 грудня 1937 р. як член к.-р. угруповання 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 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

котвицький (катвицький) павло ан-
тонович народився 1874 р. у с. березівка жито-
мирського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Цигле-
рівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Спільна праця». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 листопада 
1937 р. за к.-р. націоналістичну і шпигунську 
діяльність 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 8 квітня 1961 р. 

котвицький Рафаїл павлович наро-
дився 1892 р. у с. болярка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. володими-
рівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Робітник володимирівського лісокомбінату. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
5 січня 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 29 грудня 1959 р.

котвицький фелікс михайлович на-
родився 1902 р. у с. зарубинка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. єжова, бригадир рільничої 
бригади. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 1 січня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (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 31 липня 1989 р.

котвицький франц дем’янович на-
родився 1911 р. у с. болярка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Любівка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Кірова. У 1935 р. адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 19 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), Краснокутським Рв 
НКвС 4 лютого 1939 р. справу направлено до 
прокуратури Харківської обл. на припинення 
(статті 197 ч. 2, 159 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти на підписку про невиїзд. 
Справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

котвицький целестин йосифович на-
родився 1863 р. у с. Шишацька-буда Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Очеретівка Красноградського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. во-
рошилова. заарештований 12 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 роз-
стріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 листопада 1963 р.

котелевець (котелевиць) іван гераси-
мович народився 1891 р. у с. Матвіївка Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював столяром у радгоспі «Червоний ве-
летень» у зміївському р-ні Харківської обл. по-
збавлений виборчих прав. У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 4 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (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 м. Кінешма Іва-
новської обл. Реабілітований 6 березня 1989 р.

котелевець іван іванович народив-
ся 1905 р. на хут. Кунянка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. У 1932 р. розкуркулений. заарештова-
ний 7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 13 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
постановою ДТв НКвС північно-Донецької 
залізниці від 8 січня 1940 р. згідно з наказом  
НКвС СРСР № 00116 від 4 лютого 1939 р. тер-
мін покарання скорочено до 5 років позбав-
лення волі. Реабілітований 11 січня 1958 р.

котелевець йосиï григорович наро-
дився 1879 р. у с. Гупалівка Новомосковського 
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пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Орілька Лозівського р-ну Харківської обл. 
Сторож радгоспу ім. МюДу. У 1929 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
заарештований 7 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито про-
курором Лозівського р-ну 24 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

котелевець йосиï корнійович на-
родився 1882 р. у с. Огульці валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сніжків валківського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер валківського житлоуправління. 
заарештований 18 жовтня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і 113-м вій-
ськовим трибуналом 30 червня 1939 р. (стат-
ті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, з санкції ст. 542 
КК УРСР) засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням прав на 3 роки. 
Реабілітований 6 грудня 1991 р.

котелевець максим андрійович на-
родився 1900 р. на хут. Котелевець павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб Радгосппостачба-
зи. У 1929 р. розкуркулений. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
22 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий 
на 3 роки до північного краю. 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 26 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
у м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 11 вересня і 29 червня 1989 р.

котелевець мóсій іванович народився 
1910 р. на хут. Кунянка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1937 р. член вЛКСМ. 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ІпРзу. заарештований 
9 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 13 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 3 липня 1958 р.

котелевець (котилевець) свиридон 
олексійович народився 1873 р. у с. Миколо-
Комишувата валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Миколо-Комишувата Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1923 і 1929 рр. 
розкуркулений. заарештований 4 листопада 

1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 29 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 березня 1989 р. 

котелевець трохим іванович народився 
1897 р. на хут. Кунянка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1934 р. член вКп(б). проживав 
на хут. Кунянка Савинського р-ну Харківської 
обл. Головний кондуктор кондукторського ре-
зерву ст. Красний Лиман північно-Донецької 
залізниці. заарештований 16 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Сталінській обл. 
1 жовтня 1937 р. за к.-р. пораженську діяльність 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у [м. Сталіно Сталінської обл.], дата розстрі-
лу невідома. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

котелевець федір лаврентійович на-
родився 1897 р. у міст. балаклія зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ба-
лаклія балаклійського р-ну Харківської обл. 
Робітник лісництва. заарештований 16 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 лютого 1959 р.

котелевиць іван герасимович, див. 
ÊОТЕЛЕÂЕЦЬ (Êîòåлåâèцü) ²âàí Гåðàñèìîâèч.

котелевський макар омелянович 
народився 1899 р. у с. Мурафа богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мурафа Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. без певних занять. заарештований 
3 березня 1938 р. за антирад. агітацію, анти-
рад. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 3 лютого 1956 р.

котелевський матвій дмитрович на-
родився 1882 р. у с. Кам’янка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931—1934 рр. 
член вКп(б). проживав на ст. Куп’янськ-
Сорт. північно-Донецької залізниці. Чер-
говий по станції. заарештований 26 люто-
го 1938 р. як член антирад. польської шпи-
гунської диверсійної організації (статті 546, 
547,5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 3 жовтня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 7 червня 1957 р. 

котеленець андрій макарович наро-
дився 1879 р. у с. вільшана прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. па-
нютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Розносник газети «большевик южной». по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
27 жовтня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (статті 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.

котеленець василь олексійович на-
родився 1910 р. у сел. панютине павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. панютине Лозівського р-ну 
Харківської обл. бригадир автоматного цеху 
пвРз. заарештований 13 січня 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної польської організації 
та за диверсійну діяльність (статті 549 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 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 22 вересня 1956 р.

котеленець олексій макарович наро-
дився 1886 р. у с. вільшана прилуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. па-
нютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Сторож пвРз. позбавлений виборчих прав, 
розкуркулений. заарештований 27 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 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

котеленець яків андрійович народив-
ся 1911 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 пвРз. заарештований 13 січня 
1938 р. як член к.-р. диверсійної польської 
організації та за диверсійну діяльність (стат-
ті 549 через ст. 17, 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 22 вересня 1956 р.

котельников георгій іванович наро-
дився 1890 р. у с. Інжавіно Кирсановського 
пов. Тамбовської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-

кові. Майстер заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунську та диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
2 вересня 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

котельников георгій іванович на-
родився 1918 р. у м. Кам’янське Катеринос-
лавського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із священнослужителів, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у с. замостя 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник  
Харківського заводу «Електроверстат». заареш-
тований 26 серпня 1937 р. як соціально не-
безпечний елемент, син священика, за хулі-
ганство, тероризування колгоспників і зв’язки 
з кримінальним елементом (статті 70, 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 16 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у північно-печорському 
вТТ. У 1947—1948 рр. проживав у м. Горно-
Алтайськ Алтайського краю, у 1948—1951 рр. — 
у м. зміїв Харківської обл., працював худож-
ником у різних установах. На 1965 р. прожи-
вав у Харкові. Реабілітований 9 липня 1965 р.

котельников іван іовович народився 
1879 р. с. Смородино Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. замостя 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
харківського Міськжитлопосту. заарештова-
ний 13 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.

котельников іван семенович народив-
ся 1882 р. у с. Карасівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Кочеток Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Касир Чугуєво-баб-
чанського лісного технікуму. заарештований 
11 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 19 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

котельников максим трохимович на-
родився 1894 р. у м. Новоархангельськ єли-
саветградського пов. Херсонської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1920 р. проживав у Харкові. завідувач відді-
лу очистки сантресту. заарештований 2 черв-
ня 1938 р. за належність до бойового штабу 
військової повстанської антирад. партизан-
ської організації (статті 548, 5410, 5411 КК 
УРСР), помер 7 березня 1939 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Реабілітований 25 грудня 1959 р.
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котельников пилиï федорович наро-
дився 1880 р. у с. Довге Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. без певних занять, у минулому 
монах. заарештований 10 квітня 1938 р. як 
член антирад. церковної монархічної органі-
зації і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

котенко микола прохорович народив-
ся 1900 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. Робітник 
велозаводу. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
18 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 березня 1957 р.

котик антон стеïанович народився 
1898 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 1930 р. май-
но конфісковане. У 1934 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 23 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації, за антирад. 
діяльність і шпигунство (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 3 січня 1961 р.

котилевець свиридон олексійович, 
див. ÊОТЕЛЕÂЕЦЬ (Êîòèлåâåцü) Сâèðèäîí 
Олåêñ³йîâèч.

котко феодосій петрович народив-
ся 1887 р. у с. Михайлівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст лікарні. заарештований 2 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. куркульського 
угруповання та за антирад. та шкідницьку ді-
яльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
1 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1958 р.

котлінський алезій йосифович на-
родився 1902 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1929—
1933 рр. член вКп(б). проживав у с. при-
колотне великобурлуцького р-ну Харківської 

обл. Робітник держмаслозаводу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. У 1936 р. втік до роди-
чів до вінницької обл., але був затриманий та 
направлений до Харківської обл. заарешто-
ваний 13 серпня 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. Роз-
стріляний 17 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 10 серпня 1989 р.

котляР андрій несторович народився 
1891 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. по-
мічник бухгалтера богодухівської інкубаційної 
станції. У 1933 р. під слідством богодухівського 
Рв ДпУ за ст. 5410 КК УСРР. заарештований 
8 грудня 1937 р. [за к.-р. агітацію] 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 29 квітня 1960 р.

котляР дем’ян захарович народився 
1891 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. валки валківсько-
го р-ну Харківської обл. завідувач тарної бази 
Хаторгу. заарештований 30 квітня 1938 р. за 
службу у білій армії у минулому, к.-р. настрої 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
а [19 червня 1939 р. з-під варти звільнений]. 
Справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 7 грудня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

котляР єгор михайлович народився 
1883 р. у м. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Коломацький 
Шлях Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «боротьба за врожай», тесля. 
У 1932 р. за невиконання хлібозаготівлі майно 
розпродане. заарештований 3 березня 1938 р. 
як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 січня 1939 р. (статті 159, 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

котляР іван оïанасович народився 
1887 р. м. богодухів богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Головний 
бухгалтер промартілі ім. Крупської. У 1921 р. 
під арештом богодухівської ЧК за службу 
у білих, звільнений з-під варти 27 вересня 
1922 р. заарештований 14 жовтня 1937 р. за 
антирад. діяльність, службу волосним нагля-
дачем у 1919 р. при Денікіні (ст. 5410 КК 
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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 Самар-
табі. Реабілітований 6 червня 1989 р.

котляР іван петрович народився 1888 р. 
у м. богодухів богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Рахівник промар-
тілі «Утильекспорт». заарештований 8 грудня 
1937 р. як активний церковник та 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 во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бурейтабі. Реабілітований 20 січня 1961 р.

котляР кіндрат васильович народився 
1873 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. зміїв зміївського р-ну 
Харківської обл. Сторож харківського [Швейп-
рому]. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
12 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 5 грудня 1989 р.

котляР максим стеïанович народився 
1893 р. на хут. Яловенків валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Маши-
ніст паровозного депо ст. Люботин півд. 
залізниці. заарештований 17 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність та за пошкодження паровозів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 24 червня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував у волгота-
бі. Ухвалою залізничної колегії верховного 
Суду СРСР від 7 грудня 1938 р. вирок лінсуду 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
в іншому складі суду зі стадії попереднього 
слідства. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд 17 квітня 1939 р. Лінсудом півд. 
залізниці 10 травня 1939 р. виправданий. 

котляР олексій іванович народився 
1890 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. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 23 квітня 
1938 р. як член шпигунської диверсійної групі 
на заводі (статті 546, 547, 549, 5411 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 13 листопада 1959 р.

котляР федот михайлович народився 
1887 р. у м. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., у 1919—1920 рр. член пар-
тії боротьбистів, у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у сел. Краснокутськ Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. Фотограф фотографії 
Держфото. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
співчуття владі гетьмана у 1918 р., створення і ке-
рівництво боротьбистської організації в м. Крас-
нокутськ, антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 26 січня 1938 р. 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Харківським облсудом 27 бе-
резня 1938 р. справу в частині звинувачення за 
ст. 5411 КК УРСР закрито. Термін покарання від-
бував у Новосибірському вТТ, де й помер 24 бе-
резня 1942 р. Реабілітований 27 березня 1964 р.

котляРенко клавдія євгенівна наро-
дилася 1906 р. у Києві. Українка, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
24 серпня 1938 р. за причетність до к.-р. на-
ціоналістичного підпілля (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як соціально не-
безпечний елемент позбавлена волі у вТТ на 
3 роки. Термін покарання відбувала в Івдель-
табі. Реабілітована 2 червня 1989 р.

котляРов іван семенович народив-
ся 1874 р. у с. покровське Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. без-
парафіяльний піп. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як член к.-р. угруповання духівництва 
та за антирад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. згідно з наказом 
НКвС СРСР № 00762 від 26 листопада 1938 р. 
рішення особливої трійки втратило чинність 
як невиконане до часу видання цього наказу. 
Справу повернено на дослідування і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 17 січня 
1940 р. як член антирад. церковно-монархічної 
організації висланий до Красноярського краю 
на 5 років. Реабілітований 28 березня 1989 р.

котляРов костянтин федорович наро-
дився 1895 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із селян, освіта середня спеціальна, 
позапарт. Конструктор тресту «Шахтобуд». 
заарештований 19 квітня 1938 р. за зв’язки 
з німецької розвідкою (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 10 грудня 1957 р.
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котляРов михайло леонтійович наро-
дився 1894 р. у м. [білозірка Кременецького 
пов.] волинської губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт., у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник клу-
бу пвХО, комісар Карачівського табору Тсо-
авіахіму. заарештований 28 вересня 1937 р. за 
участь у військово-фашистській змові (стат-
ті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 9 грудня 
1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 жовтня 1957 р.

котляРова валентина миколаївна 
народилася 1900 р. у с. Тереньга Сенгіле-
ївського пов. Симбірської губ. Росіянка, із 
священнослужителів, освіта вища, з 1927 р. 
член вКп(б). проживала в Харкові. завіду-
вачка ясел № 100. заарештована 8 жовтня 
1937 р. як дружина учасника військово-фа-
шистської змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР) 
і ухвалою особ ливої наради при НКвС СРСР 
від 22 листопада 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Тем-
табі. [померла 11 листопада 1939 р. в місці 
ув’язнення.] Реабілітована 18 березня 1958 р.

котляРова дора лазарівна народилася 
1896 р. і проживала в Харкові. єврейка, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Секретарка 
дитячої лікарні ім. Самойлової. заарештована 
19 жовтня 1937 р. як дружина засудженого 
(ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 лютого 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Темтабі. померла 14 листопада 
1955 р. в Харкові. Реабілітована 4 січня 1957 р.

котляРська тіля мойсеївна народи-
лася 1905 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврейка, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 1 вересня 1938 р. як 
дружина члена правотроцькістької диверсій-
ної терористичної організації (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особ ливої наради при НКвС СРСР від 
28 жовтня 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент передана під гласний нагляд органів 
НКвС за місцем проживання на 2 роки. Ре-
абілітована 15 листопада 1989 р.

котляРський олександр маркович 
народився 1906 р. у м. Шпола звенигород-
ського пов. Київської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1926—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
помічник бухгалтера їдальні № 8 депо «жов-
тень». заарештований 26 січня 1938 р. як член 

к.-р. правотроцькістської організації у сис-
темі Трансторгхарчу та за к.-р. шкідницьку 
підривну діяльність (статті 547, 548, 549, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го 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 14 грудня 1957 р.

котов іван іванович народився 1896 р. 
і проживав у Харкові. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у 1926—1937 рр. 
член вКп(б). Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 22 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну, диверсійну роботу (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 розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1956 р.

котов кирило никифорович народився 
1908 р. у с. Кириківка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кириківка 
Охтирського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста депо ст. Люботин півд. залізни-
ці. У 1932 р. розкуркулений. заарештований 
5 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та прихо-
вування куркульського походження під час 
влаштування на посаду, пов’язану з безпекою 
руху поїздів (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 Самар-
табі та Амуртабі. постановою [вДТв ГУДб 
НКвС ст. Люботин півд. залізниці] від 13 бе-
резня 1941 р. справу направлено на розгляд 
особливої наради при НКвС СРСР з кло-
потанням про зниження терміну покаран-
ня до фактично відбутого. Рішення у справі 
відсутнє. Реабілітований 22 березня 1989 р.

котов павло федорович народився 
1883 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, з дворян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. завгосп школи 
№ 27. заарештований 27 березня 1938 р. як 
член білогвардійської підпільної організації 
РОвС та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
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 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

котовиЧ дем’ян павлович народився 
1892 р. у с. задворці брестського пов. Гроднен-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1934 р. член вКп(б). проживав 
у с. Катеринівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 21 серп-
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ня 1937 р. за службу у петлюрівській варті 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 6 березня 1959 р.

котовиЧ пилиï дмитрович народився 
1896 р. у м. Угнів Рава-Русського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з кустарів, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Сахновщина Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник Сахновщинського радгоспу. зааре-
штований 12 серпня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
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 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

котовиЧ тетяна микитівна народила-
ся 1901 р. у с. Катеринівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в с. Катеринівка Лозівського р-ну Харків-
ського обл. Домогосподарка. заарештова-
на 21 листопада 1937 р. як дружина зааре-
штованого поляка-націоналіста, що служив 
у гайдамаків (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 7 квітня 1938 р.

котРУця сава фролович народився 
1902 р. у с. Троїцьке Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
структор цеху ХТз. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
18 грудня 1937 р. за приховування соціально-
го походження та вороже ставлення до рад. 
влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 3 липня 1989 р.

котцов віктор васильович народився 
1883 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер вантажної служби Управ-
ління півд. залізниці. заарештований 7 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. диверсійної шкідниць-
кої організації та за провокаторство під час 
Громадянської війни (статті 547, 549, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 547, 549, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

кофман абрам якович народився 1900 р. 
і проживав у Харкові. єврей, із священнос-
лужителів, освіта середня, позапарт. Майстер 

штампувального цеху заводу ім. Медведєва. 
заарештований 24 квітня 1938 р. як член сіо-
ністської шпигунської організації (статті 546, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кох-коханенко володимир олексан-
дрович народився 1886 р. у міст. Грунь зін-
ківського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Тимчасово непрацюючий, до ве-
ресня 1937 р. бухгалтер тресту «промбудма-
теріали». заарештований 21 грудня 1937 р. за 
антирад. вислови, співчуття ворогам народу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 10 липня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 1 рік. Термін покарання відбував у вТТ 
в Ярославській обл., де й помер 20 січня 
1942 р. Реабілітований 30 жовтня 1968 р.

кохан михайло іванович народився 
1899 р. у с. Лисиця Новогрудсьвого пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. 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 5 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 7 липня 1959 р.

коханець григорій хомич народився 
1898 р. у с. Кривин Острозького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. великі бучки Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 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.

кохановська анастасія микитівна на-
родилася 1894 р. у м. Сімферополь Сімферо-
польського пов. Таврійської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в с. Орілька Лозівського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 21 листо-
пада 1937 р. як дружина заарештованого поля-
ка-націоналіста, члена к.-р. шпигунської дивер-
сійної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 7 квітня 
1938 р. звільнена з-під варти 29 квітня 1938 р.

кохановський григорій митрофано-
вич народився 1905 р. у Київській губ. Українець,  
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з робітників, освіта вища, позапарт., у 1922—
1924 рр. член УКп, у 1924—1936 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. безробітний, 
за фахом інженер-економіст. заарештований 
5 листопада 1937 р. як член антирад. ука-
пістської організації (статті 548, 5411, 542 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

кохановський стеïан вікентійович 
народився 1883 р. у м. більськ більського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Оріль-
ка півд. залізниці. Черговий по станції. за-
арештований 22 серпня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (стат-
ті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

кохановський фелікс карлович на-
родився 1895 р. у м. білосток білостоцького 
пов. Гродненської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник взуттєвої фабрики «прогрес». 
заарештований 29 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
організації (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 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 червня 1959 р.

кохмановиЧ йосиф казимирович 
народився 1903 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Крейдянка вільхуватського 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. шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю 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 10 серпня 1989 р.

кохнюк феодосій миронович, див. 
ÊАÕНЮÊ (Êîõíюê) Фåîäîñ³й Ìèðîíîâèч.

коц данило минович народився 1898 р. 
у с. Рудня-бистра Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. педашка Друга за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. загиблих червоних партизанів. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-

селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 4 березня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

коцовський дмитро миколайович на-
родився 1900 р. у с. Молодинче жидачівсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт., до 1936 р. член вКп(б) 
проживав у Харкові. Експедитор харківсько-
го заводського Харчоторгу. заарештований 
14 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
22 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою комісії 
НКвС СРСР і прокурора СРСР від 23 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в концта-
борі на 10 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

коцький павло олексійович народив-
ся 1900 р. на хут. Сеньок Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. баранове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Ко-
валь 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 лютого 1958 р.

коцюба гордій максимович народився 
1892 р. у с. Костів валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта незакін-
чена вища, позапарт., член партії українських 
соціалістів-революціонерів у 1917 р., член пар-
тії боротьбистів у 1918 р. проживав у Харко-
ві. письменник, член Спілки письменників. 
заарештований 20 березня 1938 р. як член 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 17 грудня 1938 р. 
(статті 542, 548 через ст. 17, 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 22 березня 1939 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 грудня 1957 р.

коцюбинський станіслав войцехо-
вич народився 1895 р. у с. Шереметів жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. ворошилівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. в ад-



353Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність (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 19 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1966 р.

коЧегаРов іван семенович народився 
1906 р. у с. Рубіжне вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, у 1928—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у сел. золочів золочівского р-ну Харків-
ської обл. Голова золочівської селищної ради. 
заарештований 27 серпня 1937 р. за підрив 
політики рад. влади, дискредитацію місцевих 
органів влади та знущання над колгоспника-
ми (статті 547, 5411 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 7 вересня 1937 р. (стат-
ті 97, 98 ч. 2, 101 КК УРСР) засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 9 вересня 1938 р. вирок частково 
змінено, підсудний вважався засудженим за 
статтями 100 ч. 1, 97, 98 КК УРСР на 7 років 
позбавлення волі у вТТ без пораження прав.

коЧегУРа василь карïович народився 
1892 р. у с. Олександрівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер заводу № 183. У 1933 р. 
під арештом за шкідництво. заарештова-
ний 10 вересня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність на користь Німеччини (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 30 травня 1958 р.

коЧегУРа корній якович, див. ÊОЧÓ-
ГÓÐА (Êîчåгóðà) Êîðí³й Яêîâèч.

коЧеРепа тимофій олександрович, див. 
ÊАЧЕÐЕÏА (Êîчåðåïà) Тèìîф³й Олåêñàíäðîâèч.

коЧетов василь михайлович народився 
1898 р. у с. Лінивка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Лихачове Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Рахівник бази 
Цукротресту. заарештований 2 квітня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за антирад. агіта-
цію (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
26 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

коЧин антон іванович народився 1872 р. 
у с. Новокрасне Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 30 вересня 1937 р. 

за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. 

коЧин сергій хрисанфович народився 
1893 р. у с. верхня Дуванка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з купців, освіта не-
закінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир Діпроміста. заарештований 14 жовтня 
1937 р. як український націоналіст, за служ-
бу в каральному загоні гетьмана, за належ-
ність до к.-р. організації (статті 548, 5411, 5413 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. (стат-
ті 5411, 5413 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 лютого 1996 р.

коЧка євдоким микитович народився 
1890 р. у с. Лозова Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозова Ста-
ровірівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Шевченка. заарештований 30 квітня 
1938 р. як член антирад. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито слідчас-
тиною ХОУ НКвС 11 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

коЧка федір гнатович народився 1898 р. 
у с. Лозова Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозова Ста-
ровірівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Шевченка. заарештований 30 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
діяльність (статті 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 Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

коЧмаР іван стеïанович народився 
1906 р. у с. Крутоярівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. вантажник автогаража Союзуніверма-
гу. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
15 липня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 19 березня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

коЧмаР омелян павлович народився 
1877 р. у с. Крутоярівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Сторож Овочторгу. заарештований 
15 липня 1938 р. за зраду батьківщині (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито Харків-
ським міськвідділом НКвС 28 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

коЧмаРовський станіслав францо-
вич народився 1900 р. у с. Радзивилівка бер-
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дичівського пов. Київської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кругляківка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. 
позбавлений виборчих прав. У 1935 р. адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 вересня 
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 16 січня 1960 р.

коЧо емілія стефанівна, див. ÊАЧО (Êî-
чî) Еì³л³ÿ Сòåфàí³âíà.

коЧолозян овакім григорович наро-
дився 1886 р. у м. Ерзерум, Османська імпе-
рія. вірмен, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у Харкові. продавець Місьхарчо-
торгу. заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність 
(статті 546, 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.

коЧУбей іван савович народився 1898 р. 
у м. Ковель Ковельського пов. волинської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник заводу «Світ-
ло шахтаря». 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. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

коЧУбей олена григорівна народилася 
1899 р. у м. Ковель Ковельського пов. волин-
ської губ. Українка, із службовців, письмен., 
позапарт. проживала в сел. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 4 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого за шпигунство на користь поль-
щі (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 31 березня 1989 р.

коЧУбей петро іванович народився 
1900 р. у с. Малі Кринки Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Старший 
механік радгоспу «Кегичівський». У 1929 р. 
розкуркулений. заарештований 24 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
15 травня 1938 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР ви-

правданий за недоведеності складу злочину, 
а за ст. 97 КК УРСР засуджений на 8 міс. по-
збавлення волі в зМУ із з рахуванням терміну 
попереднього ув’язнення міра покарання вва-
жалася відбутою.

коЧУбей яків платонович народився 
1895 р. у с. бантишеве Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у м. Миколаїв Ми-
колаївської обл. Рахівник 1-го будуправління 
44-го тресту. заарештований 14 липня 1938 р. 
за шпигунську та повстанську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 23 липня 1940 р. 
за антирад. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 11 грудня 1959 р. 
і 22 вересня 1992 р.

коЧУгУРа (кочегóра) корній якович на-
родився 1890 р. у с. Редьківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Нікополь бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Радянський хлібороб». У 1929 р. частину 
майна конфісковано. заарештований 3 серпня 
1937 р. за к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

коШель гаврило єгорович народився 
1880 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Старовірівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Сторож 
МТС. У 1930 р. під слідством за к.-р. агітацію. 
До 1936 р. позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 11 квітня 1938 р. як член у к.-р. на-
ціоналістичної організації та за к.-р. діяльність 
(статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 
1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

коШель павло федорович народився 
1903 р. у с. Рибіце Люблінської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
21 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. Реабілітований 16 грудня 1958 р.

коШик іван андрійович народився 
1886 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонта-
їв Краснокутського р-ну Харківської обл. Ко-
валь колгоспу ім. Комінтерну. У 1930 р. роз-
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куркулений. заарештований 3 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 30 жовтня 1992 р.

коШик іван михайлович народився 
1905 р. у с. Токарі Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Ки-
єві. Начальник відділу фінансів комунального 
господарства наркомату фінансів. заарешто-
ваний 30 липня 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 слід-
частиною УНКвС по Харківській обл. 3 січня 
1940 р., звільнений з-під варти 7 липня 1940 р.

коШкальда іван дем’янович народив-
ся 1888 р. у с. Хорішки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 110 і 37. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член к.-р. військової біло-
гвардійської організації (статті 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. Ре-
абілітований 22 листопада 1957 р.

коШкаРьов пилиï петрович народився 
1894 р. у с. Муром бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Столяр за-
воду «Серп і молот». У 1930 р. розкуркулений 
і позбавлений виборчих прав. заарештований 
19 квітня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 27 трав-
ня 1939 р. справу закрито за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

коШлаЧенко володимир тимофійович 
народився 1894 р. у м. пирятин пирятин-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер житлоспілки жовтневого 
р-ну. У 1920—1922 рр. перебував у концтабо-
рі як білогвардієць. заарештований 11 люто-
го 1933 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР), справу закрито ХОв ДпУ 21 березня 
1933 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації та агент іноземної 
розвідки (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 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

коШляк арсентій каленикович народив-
ся 1896 р. у с. Мала Нехвороща Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Сортувальник поштового відділення. 
У 1931 р. майно конфісковане. заарештований 
10 лютого 1938 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації та за антирад. роботу (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

коШляк іван федорович народив-
ся 1905 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Данилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
вантажник Союзоптгалантереї. У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав і за 
ухвалою трійки ДпУ в адміністративному по-
рядку висланий на Урал. На засланні пере-
бував на ст. Кушва Свердловської залізниці, 
у 1933 р. втік. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за вороже ставлення до заходів рад. влади 
(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 16 червня 1989 р.

коШляк сава каленикович народився 
1884 р. у с. Мала Нехвороща Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Двірник педагогічної школи. 
У 1931 р. майно конфісковане. заарештований 
9 лютого 1938 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації та за антирад. роботу (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 жовтня 1960 р.

коШман парасковія михайлівна на-
родилася 1896 р. у м. Каргополь Каргополь-
ського пов. Олонецької губ. Росіянка, із се-
лян, освіта середня спеціальна, член вКп(б) 
з 1927 р. проживала в Харкові. Економіст за-
лізничної запасної частини НКШС при півд. 
залізниці. заарештована 10 січня 1938 р. як 
дружина члена к.-р. троцькістської диверсій-
ної шпигунської організації і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 16 березня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
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позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. На 1956 р. проживала в Харкові. Ре-
абілітована 2 листопада 1956 р.

коШУлько платон платонович наро-
дився 1905 р. у сел. Лозова павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1933 р. кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Лозова півд. залізниці. заа-
рештований 30 квітня 1938 р. як член антирад. 
правотроцькістської диверсійної шкідницької 
організації та за к.-р. роботу на залізничному 
транспорті (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою військового трибуналу ХвО від 
24 липня 1939 р. слідство щодо статей 548 че-
рез ст. 17, 5411 КК УРСР припинено (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР), в решті справу направлено 
на дослідування. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд 27 липня 1939 р. Справу 
закрито військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 23 листопада 1939 р.

кощавцев григорій іванович, див. ÊА-
ЩАÂЦЕÂ (Êîщàâцåâ) Гðèгîð³й ²âàíîâèч.

кощавцев яків михайлович, див. ÊА-
ЩАÂЦЕÂ (Êîщàâцåâ) Яê³â Ìèõàйлîâèч.

кощеєв назарій (назар) єгорович на-
родився 1900 р. у с. великий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. великий бурлук великобур-
луцького р-ну Харківської обл. вільнонайма-
ний колгоспу «вільна праця». заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито великобурлуцьким 
Рв НКвС 15 березня 1938 р. за недостатності 
доказів злочину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кощій іван стеïанович народився 
1897 р. у м. Краснокутськ богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Ко-
вальчуківка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Комбайнер МТС у с. Слобідка. 
заарештований 29 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 
1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

кощій іван якимович народився 1883 р. 
у м. Краснокутськ богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Костянтинівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Тесля 
цукрового заводу. У 1929 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю. заарештова-
ний 6 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. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 21 квітня 1994 р.

кРа сабіна мейєрівна народилася 1913 р. 
у м. Красноселець Остроленського пов. Лом-
жинської губ. єврейка, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Електрик 
фізіотерапевтичного інституту. заарештова-
на 15 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 13 грудня 1939 р. 
(ст. 4 п. «б» КпК УРСР) зі звільненням з-під 
варти. На 1990 р. проживала в Харкові.

кРавець валентин томашевич народив-
ся 1893 р. у с. Мусиків Тарнобжегського пов. 
провінції західна Галичина Австро-Угорської 
імперії. поляк, із селян, письмен., позапарт., 
до 1932 р. кандидат у члени вКп(б). про-
живав на хут. Широкий Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «змичка». за-
арештований 31 грудня 1937 р. за антирад. ді-
яльність і розклад трудової дисципліни в кол-
госпі (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 31 липня 1989 р.

кРавець (кривець) іван дмитрович на-
родився 1895 р. у с. Кремінна проскурівського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. бе-
резняк вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ХТз. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 груд- 
ня 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.

кРавець михайло тимофійович наро-
дився 1888 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червоний 
Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. заарештований 
4 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 29 червня 1989 р.

кРавцов володимир олексійович на-
родився 1887 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бар-
вінкове барвінківського р-ну Харківської 
обл. Касир заготконтори «Харнархарч». за-
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арештований 20 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 1 лютого 1964 р.

кРавцов гнат андрійович народився 
1894 р. на хут. павлівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював у кол-
госпі «Червоний став» у борівському р-ні Хар-
ківської обл. У 1931 р. під арештом ДпУ УСРР. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за відкриту 
агітацію, спрямовану на підрив заходів партії 
та рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у бурейтабі та Свободтабі. Справу 
закрито особливою нарадою при НКвС СРСР 
12 лютого 1944 р. зі звільненням з-під варти.

кРавцов денис кирилович народився 
1894 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 «Червоний хлібороб». за-
арештований 24 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито петрівським 
Рв НКвС 2 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) за недостатності матеріалів.

кРавцов дмитро іванович народився 
1913 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. Служив у м. псков псковської обл. 
Червоноармієць 9-го прикордонного загону 
НКвС. заарештований 19 серпня 1937 р. за 
намір перетнути радянсько-естонський кордон 
та к.-р. агітацію (статті 581 п. «б» через ст. 19, 
5810 ч. 1 КК РРФСР) і військовим трибу-
налом прикордонної і внутрішньої охорони 
ЛвО 7 грудня 1937 р. засуджений до вМп 
з конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
29 січня 1938 р. вирок військового трибуналу 
скасовано, справу передано на новий розгляд 
зі стадії попереднього слідства. військовим 
трибуналом прикордонних і внутрішніх військ 
НКвС ЛвО 10 березня 1938 р. (статті 5810 ч. 1, 
581 п. «б» через ст. 19 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням прав на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував у березтабі 
в Архангельській обл., де й помер 10 трав-
ня 1942 р. Реабілітований 8 серпня 1997 р.

кРавцов іван павлович народився 
1895 р. у с. Рясне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1928 р. проживав 

у Харкові. Технік-будівельник Харківської 
облспоживспілки. заарештований 30 жовтня 
1937 р. як член антирад. терористичної орга-
нізації троцькістів (статті 548, 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 з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1958 р.

кРавцов максим стеïанович народився 
1889 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Колодязне Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Шлях до соціалізму». заарештований [20] бе-
резня 1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кРавцов сергій петрович народився 
1901 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. Старший науковий співробітник УНДІ 
поліграфії. заарештований 14 лютого 1938 р. 
за участь в українській націоналістичній те-
рористичній 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 14 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 січня 1958 р.

кРавцов стеïан костянтинович наро-
дився 1900 р. у с. Сватово-Лучка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель школи № 1. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як член антирад. націоналістичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 грудня 1966 р.

кРавцов федір євстафійович народився 
1908 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гайдари зміївського р-ну Харківської 
обл. Робітник Коробівського лісництва. за-
арештований 18 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. агітацію і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 30 серпня 1957 р.
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кРавцов яків гаврилович народився 
1893 р. у с. Ріпки Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Ріпки богодухівського р-ну 
Харківської обл. Робітник харківського заводу 
№ 183. заарештований 26 квітня 1938 р. за шпи-
гунську диверсійну 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 17 травня 1989 р.

кРавцова зоя володимирівна народилася 
1916 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українка, з торговців, освіта неповна серед-
ня, позапарт. проживала в с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Рахівниця 
пункту «заготзерно». заарештована 4 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
18 березня 1938 р. за відсутності доказів (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРавцова надія іллівна народилася 
1898 р. у м. Лебедин Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 6 листопада 
1937 р. як дружина ворога народу і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 лю-
того 1938 р. як член родини зрадника бать-
ківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 29 жовтня 1957 р.

кРавЧенко андрій іïолитович народив-
ся 1884 р. у с. Нижня Сироватка Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нижня 
Сироватка Краснопільського р-ну Харківської 
обл. Стрілочник ст. Нижня Сироватка півд. 
залізниці. заарештований 10 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 11 жовтня 1938 р. за-
суджений на 8 міс. позбавлення волі у вТТ та 
з урахуванням терміну попереднього ув’язнення 
звільнений з-під варти. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 23 жовтня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу закрито.

кРавЧенко андрій петрович народив-
ся 1896 р. у с. павлівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. павлівка бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. богодухів півд. залізниці. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 22 січня 1938 р. 
як розкуркулений, що влаштувався обманним 
шляхом на роботу на транспорт та за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 15 травня 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Термін покарання відбував 
у волготабі. Реабілітований 19 травня 1992 р.

кРавЧенко володимир стеïанович на-
родився 1904 р. у с. Карталівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Ороши-
лівка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
бригадир колгоспу «Шлях до соціалізму». за-
арештований 5 травня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 31 січня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРавЧенко євстафій андрійович наро-
дився 1882 р. у с. пожарне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. валки вал-
ківського р-ну Харківської обл. бухгалтер рай-
фінвідділу. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
вороже ставлення до рад. влади (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 12 травня 1989 р.

кРавЧенко іван кіндратович народив-
ся 1892 р. у с. павлівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. павлівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник богодухівського сіноприймального пункту. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 17 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. повстанської органі-
зації (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 травня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

кРавЧенко іван сергійович народився 
1892 р. у м. золочів Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
Харківського р-ну Харківської обл. Телегра-
фіст ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 14 січня 1938 р. за зв’язки з німецькою 
контррозвідкою та антирад. агітацію (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 13 квітня 1939 р. виправданий 
за недоведеності складу злочину.

кРавЧенко іван юхимович народився 
1897 р. у с. Мартове вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., до 1931 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у с. Мартове печенізького 
р-ну Харківської обл. завгосп лікарні. за-
арештований 24 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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.

кРавЧенко іван якович народився 
1893 р. у с. петрівка Костянтиноградського 
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пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пе-
трівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Фотограф Кегичівського заводу ім. Леніна. за-
арештований 10 вересня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 січня 1957 р.

кРавЧенко карïо петрович народився 
1902 р. у с. павлівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Семенів Яр бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник па-
ровозного депо ст. Люботин півд. залізниці. за-
арештований 20 січня 1938 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито тран-
спортною прокуратурою Люботинської діль-
ниці півд. залізниці 21 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРавЧенко максим данилович наро-
дився 1900 р. у с. Радовель Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Настень-
ківка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «боротьба за врожай». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 січня 
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 12 листопада 1968 р.

кРавЧенко михайло гаврилович наро-
дився 1902 р. у с. велике Мішково Таганрозь-
кого окр. Області війська Донського. Укра-
їнець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Інструктор-методист 
центрального стадіону «Локомотив». заареш-
тований 2 листопада 1937 р. як член шпи-
гунської есерівської організації, за активну 
антирад. шпигунську діяльність (статті 5411, 
546 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. (статті 5410, 548, 5411 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 13 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де й помер 20 жов-
тня 1938 року. Реабілітований 23 лютого 1996 р.

кРавЧенко михайло іванович наро-
дився 1887 р. у с. Новий бурлук вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шишківка великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Сільгоспробітник Литвинівсько-

го відділку підсереднянського бурякорадгос-
пу. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав і разом з родиною висланий 
за межі району. виїхав на роботу до м. Маг-
нітогорськ, у 1933 р. повернувся. заарештова-
ний 2 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(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) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
14 червня 1989 р.

кРавЧенко олександра іванівна на-
родилася 1911 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, осві-
та незакінчена вища, у 1928—1930 рр. член 
вЛКСМ, з 1930 р. член вКп(б). проживала 
в Харкові. Студентка промакадемії ім. Сталіна. 
заарештована 27 вересня 1937 р. як дружина 
члена троцькістської терористичної організації 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 27 грудня 1937 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. Термін покарання відбувала в Ак-
молінському відділенні Картабу. На 1956 р. 
проживала на хут. Кияниця Хотенського р-ну 
Сумської обл., працювала на цукрозаводі 
ім. Кірова. Реабілітована 28 березня 1958 р.

кРавЧенко олексій максимович наро-
дився 1914 р. у с. заміське валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у с. за-
міське валківського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. заарештований 1 квітня 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
повстанської 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.

кРавЧенко павло сергійович народив-
ся 1904 р. у с. браїлівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. білець-
ківка Кременчуцького р-ну Харківської обл. 
Ремонтний робітник 12-ї дистанції служби 
колії ст. бурти півд. залізниці. У 1929 р. під 
арештом за к.-р. агітацію, за судом виправда-
ний. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
14 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію, терористич-
ні тенденції (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. від 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. у м. Кре-
менчук. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

кРавЧенко петро олександрович наро-
дився 1904 р. у с. Андріївка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Колонтаїв Крас-
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нокутського р-ну Харківської обл. Робітник 
племінного господарства Ананьївського рад-
госпу. заарештований 19 січня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію, к.-р. погляди (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 5 грудня 1989 р.

кРавЧенко сергій стеïанович наро-
дився 1890 р. у с. Кам’янка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1934 рр. 
член вКп(б). проживав на хут. Осинівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. бригадир 
ст. Мохнач північно-Донецької залізниці. за-
арештований 11 січня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
11 квітня 1938 р., місце виконання вироку не-
відоме. Реабілітований 31 жовтня 1958 р.

кРавЧенко тихін володимирович на-
родився 1909 р. у с. Новоолександрівка пав-
лоградського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Новоолександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. КІМ. У 1929 р. за невиконан-
ня держзобов’язань господарство розпродане. 
заарештований 14 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації та за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Кегичівським Рв НКвС 15 березня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРавЧенко федір іванович народився 
1897 р. у слоб. Уразове валуйського пов. воро-
незької губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший еконо-
міст Облкоопінспілки. заарештований 22 квіт-
ня 1938 р. як член бойової організації РОвС 
(ст. 541 п. «а» 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 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1966 р.

кРавЧенко федір лóкич народився 
1887 р. у с. Черемушна валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чере-
мушна валківського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу «Червона нива». У 1934 р. за 
несплату держподатків засуджений на 3 міс. 
примусових робіт. заарештований 29 березня 
1938 р. як член антирад. української націона-
лістичної повстанської 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.

кРавЧенко феодосій іванович наро-
дився 1900 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Інженер депо «жовтень» ст. Харків-пас. 
півд. залізниці. заарештований 8 серпня 
1937 р. як член к.-р. організації та за шкід-
ницьку діяльність (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
2 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 3 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

кРавЧина ганна стеïанівна народилася 
1906 р. у с. Солоне Катеринославського пов. 
Катеринославської губ. Українка, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Учителька НСШ № 8. за-
арештована 11 січня 1938 р. як дружина за-
судженого (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 8 років. Термін покарання відбува-
ла в Темтабі та воркуттабі. після звільнення 
з-під варти працювала за вільним наймом. На 
1993 р. проживала в м. Ірпень Київської обл., 
пенсіонерка. Реабілітована 29 квітня 1956 р.

кРавЧУк павло євстафійович народився 
1883 р. у міст. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Реуча Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Українка». У 1930 і 1933 рр. 
під арештом за к.-р. діяльність. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 квітня 
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. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через 
ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

кРавЧУк пилиï наóмович народився 
1887 р. у міст. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Стельмахівка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Листоноша. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 18 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. 23 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
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5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 березня 1959 р.

кРавЧУк Роман іванович народився 1896 р. 
у с. пригоріле Грубешовського пов. Люблін-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1920—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. заарештова-
ний 2 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і про-
курора СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в 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 
у м. Магадан. Реабілітований 9 листопада 1962 р.

кРаєвська станіслава францівна на-
родився 1897 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. полька, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 20 травня 
1938 р. за шпигунство на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито військовою 
прокуратурою ХвО 28 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРаєвський адам казимирович наро-
дився 1870 р. у варшаві. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. павлюківка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 6-го з’їзду Рад. заарештований 
1 січня 1938 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

кРаєвський лев михайлович народив-
ся 1879 р. у с. Комарівка Канівського пов. 
Київської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сахновщина 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Стар-
ший агроном радгоспу «Сахновщина». У 1923 
і 1933 рр. під арештом за к.-р. діяльність. за-
арештований 2 вересня 1937 р. за шкідництво 
та антирад. настрої (ст. 5410 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 11 жовтня 1958 р.

кРайзман-коРхова ніна андріївна 
народилася 1909 р. у с. Маяки Одеського пов. 
Херсонської губ. Українка, з робітників, осві-
та середня спеціальна, член вКп(б) до 1937 р. 
проживала в Харкові. Референт хутряної фа-
брики. заарештована 26 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. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбувала 
в Темтабі. Справу закрито особливою нара-
дою при НКвС СРСР 23 листопада 1939 р., 
звільнена з-під варти 14 січня 1940 р.

кРайник марія францівна народилася 
1896 р. у с. Городилів золочівського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українка, із службовців, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживала в Харкові. 
бібліотекарка бібліотеки ім. в. Г. Короленка. 
заарештована 11 листопада 1937 р. як член 
антирад. націоналістичної організації УвО 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбувала 
в північзалізничтабі на ст. Княжпогост Комі 
АРСР. Реабілітована 7 червня 1989 р.

кРайнін (крайній) григорій арсентійо-
вич народився 1916 р. у с. Гаврилівка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
Служив у Ленінградській обл. Червоноармієць 
3-го мотомеханізованого полку НКвС. зааре-
штований 22 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і військовим три-
буналом прикордонних та внутрішніх військ 
НКвС ЛвО 23 липня 1938 р. (ст. 5810 ч. 2 КК 
РРФСР) засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 3 роки. Тер-
мін покарання відбував в Онегтабі та місцях 
ув’язнення у Комі АРСР, де й помер 30 квіт-
ня 1947 р. Реабілітований 16 жовтня 1996 р.

кРайнюк сергій іванович народився 
1892 р. у с. богодарове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, кандидат у члени вКп(б). проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст електростанції пвРз. зааре-
штований 9 лютого 1938 р. як член антирад. 
правотроцькістської організації та за к.-р. 
шкідницьку диверсійну роботу на заводі (стат-
ті 547, 549, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 19 квітня 1939 р. засуджений на 
15 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 7 березня 
1941 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
помер 25 березня 1942 р. у Крастабі. Спра-
ву закрито оперативно-чекистським відділом 
Крастабу 22 серпня 1942 р. через смерть обви-
нуваченого. Реабілітований 13 жовтня 1958 р.

кРаковцев євген якович народився 
1888 р. у м. Курськ Курської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
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проживав у Харкові. Комендант гуртожитку 
«Гігант». У 1930 р. під арештом ДпУ УСРР. 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 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 4 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 9 травня 1958 р.

кРаков’як валентин гнатович народив-
ся 1893 р. у с. Липниці Турекського пов. 
Каліської губ. поляк, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., член вКп(б) з 1919 р. 
проживав у Харкові. Начальник АГЧ окруж-
ної навчальної кузні ХвО, технік-інтендант 
I рангу. заарештований 4 листопада 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 8 серпня 1989 р.

кРамаР федір якович народився 1902 р. 
на хут. Крамарівка валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Крамарівка 
Коломацького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 8 жовт-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (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. Реабілітований 16 жовтня 1992 р.

кРамаР яків іванович народився 1901 р. 
у с. Нова водолага валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 115. У 1931 р. під арештом Ново-
водолазького Рв ДпУ за ст. 5410 КК УСРР. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за участь 
у петлюрівській просвіті, троцькізм і фашизм 
(статті 5411, 5410 ч. 1 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 ро-
ків. Термін покарання відбував у Самартабі. 
звільнений з-під варти 2 лютого 1947 р. На 
1956 р. працював у зачепилівській СШ Хар-
ківської обл. Реабілітований 4 липня 1958 р.

кРамаРев петро орестович народився 
1883 р. на хут. бульбівщина Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з дворян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
вагонного депо ст. Харків-Сорт. півд. заліз-
ниці. заарештований 3 грудня 1937 р. як член 
пОв, за диверсії та шкідництво (статті 547, 
549 через ст. 17, 5411 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 26 жовтня 1957 р.

кРамаРенко володимир іванович на-
родився 1900 р. у м. замостя замостського 
пов. Люблінської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1923—1926 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інструктор 
ремонтного цеху заводу № 183. заарешто-
ваний 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність 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. Розстріляний 3 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кРамаРенко гнат якович народився 
1897 р. у с. Корбині Івани богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Корбині Івани богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу. заарештований 
9 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (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.

кРамаРенко іван іванович народився 
1894 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонта-
їв Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «п’ятирічку за 4 роки». заареш-
тований 3 листопада 1937 р. як член секти 
баптистів та 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. 
Реабілітований 4 червня 1965 р.

кРамаРенко костянтин іванович на-
родився 1885 р. у с. Межиріч Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. землемір бурякотресту. заарештований 
30 липня 1938 р. як член військової фашист-
ської білогвардійської організації, за підривну 
роботу (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. (статті 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 22 березня 1989 р.

кРамаРенко микола йосиïович наро-
дився 1900 р. у с. Старий Мерчик богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор Красноградського мас-
лозаводу. заарештований 9 травня 1938 р. як 
член антирад. терористичної організації правих 
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(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 8 вересня 1939 р. виправданий.

кРамаРенко петро митрофанович на-
родився 1885 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. без певного місця проживання. без 
певних занять. У 1921 р. конфісковано зем-
лю та ліс. У листопаді 1932 р. виключений 
з колгоспу за розкладницьку роботу. Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
22 квітня 1933 р. (ст. 5410 КК УСРР) позбав-
лений волі в концтаборі на 3 роки. заарешто-
ваний 15 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. Ре-
абілітований 20 листопада та 26 жовтня 1989 р.

кРамаРенко тимофій іванович наро-
дився 1892 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 Харківської 
обл. Член колгоспу «Ударник». У 1925 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1929 і 1930 рр. за 
несплату податків майно конфісковано. Ухва-
лою особливої наради при колегії ДпУ УСРР 
від 17 лютого 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) по-
збавлений волі в концтаборі на 3 роки. Тер-
мін покарання відбував у сел. Свірстрой Ло-
дейнопольського р-ну Ленінградської обл. за-
арештований 5 серпня 1937 р. за причетність 
до повстання у 1930 р. та антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 4 ве-
ресня і 14 червня 1989 р.

кРамаРенко яків кіндратович наро-
дився 1900 р. у с. Липці Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. заступник 
головного бухгалтера артілі «Художні меблі». 
[Розкуркулений.] заарештований 21 квітня 
1938 р. як член української військової наці-
оналістичноїй організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

кРамний павло андрійович народився 
1907 р. у с. Черняхівка Миргородського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. бригадир ливарного цеху 
ХТз. заарештований 6 серпня 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 26 червня 1989 р.

кРамЧанинов петро михайлович на-
родився 1898 р. у м. бєлгород бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. Робітник депо 
«жовтень». заарештований 10 квітня 1938 р. 
як член к.-р. білогвардійської організації (стат-
ті 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. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

кРапивко григорій семенович народив-
ся 1904 р. на хут. зорянський Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Столяр контори «Гастроном». У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав і ви-
сланий до північного краю. заарештований 
5 серпня 1937 р. як член к.-р. угруповання та 
за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 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 11 грудня 1959 р.

кРапивко костянтин семенович наро-
дився 1909 р. на хут. верхній зорянський 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. вантажник 29-ї хлібопе-
карні. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. У 1931 р. в адміністративному 
порядку висланий до північного краю. за-
арештований 5 серпня 1937 р. як член к.-р. 
угрупування та за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 11 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував в Устьвимтабі 
у Комі АРСР. На 1960 р. проживав у сел. Дер-
гачі Дергачівського р-ну Харківської обл., 
працював на Харківській трикотажній фабри-
ці № 3. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

кРасиловець анатолій григорович 
народився 1894 р. у м. Ревель Ревельського 
пов. Естляндської губ. Естонець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель залізничної школи № 7. заарештова-
ний 26 жовтня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), а 22 травня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Харків-
ським облсудом 3 червня 1939 р. засуджений 
на 2 роки позбавлення волі з пораженням 
у правах на 1 рік. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 4 грудня 1939 р. вирок суду скасо-
вано, справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

кРасильник михайло іванович, див. 
ÊÐАСИЛЬНИÊОÂ (Êðàñèлüíèê) Ìèõàйлî ²âà-
íîâèч.
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кРасильников андрій семенович на-
родився 1902 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. пожежник Харківського кисневого заво-
ду. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
12 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 років. 
Термін покарання відбував у Новотамбов-
ському вТТ. Реабілітований 29 березня 1963 р.

кРасильников борис васильович на-
родився 1899 р. у с. Новопокровка зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Но-
вопокровка Чугуївського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «зоря». Розкуркулений, 
від вислання втік. заарештований 17 жов-
тня 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 2 липня 1965 р.

кРасильников герасим васильович 
народився 1901 р. у с. велика борла Сенгі-
лейського пов. Симбірської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1925 р. член вКп(б). проживав у м. Сизрань 
Куйбишевської обл. безробітний, остання по-
сада начальник транспортного відділу складу 
військово-повітряних сил ХвО. заарешто-
ваний 7 вересня 1937 р. за телеграмою УДб 
УНКвС по Харківській обл. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і для подальшого 
слідства етапований до Харкова. військовим 
трибуналом ХвО 25 листопада 1937 р. за-
суджений до 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки і позбавлен-
ням військового звання «інтендант 3-го ран-
гу». На 1956 р. проживав за старою адресою. 
Реабілітований 29 грудня 1956 р.

кРасильников (красильник) михай-
ло іванович народився 1895 р. у с. барвінкове 
Ізюмського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. барвінкове барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник радгоспу «Іллічівка». 
У грудні 1937 р. — січні 1938 р. під слідством 
барвінківського Рв НКвС за к.-р. прояви. 
заарештований 12 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність, поширення к.-р. чуток (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 7 лютого 
1939 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у віддалених вТТ з пораженням прав на 
2 роки. На 1957 р. проживав у м. барвінкове 
Харківської обл. Реабілітований 10 листопада 
1989 р.

кРасильников олексій михайлович 
народився 1914 р. у с. Новопокровка змі-
ївського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новопокровка Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ХЕМзу і ХТГз. У 1931 р. 
розкуркулений. 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 8 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у волготабі та Тагілтабі. Справу за-
крито особливою нарадою при НКвС СРСР 
12 лютого 1944 р. зі звільненням з-під варти.

кРасицький антон кашïерович наро-
дився 1889 р. у с. Кошелівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Красний 
Куток борисовського р-ну Курської обл. Тесля 
на будівництві залізничної гілки ст. Основа — 
ст. Льгов півд. залізниці. У 1934 р. майно кон-
фісковане. заарештований 21 лютого 1938 р. як 
розкуркулений та за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

кРасій василь оïанасович народився 
1910 р. у с. Тернівка бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник депо 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
ний 28 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(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 бамтабі. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 лютого 1939 р. зі звільненням з-під варти.

кРасій іван оïанасович народився 
1908 р. у с. Терновка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник фабрики «Кофок». заарештований 
28 жовтня 1937 р. як син куркуля-торговця та 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. (ст. 5410 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Слід-
частиною УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 лютого 1940 р. термін покарання знижений 
на 5 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кРасій Родіон давидович народився 
1881 р. у с. Ганщина вінницького пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. пен-
сіонер. заарештований 29 квітня 1938 р. за 
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зв’язки з польським к.-р. елементом та за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 14 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРасников кирило григорович наро-
дився 1897 р. у м. Костянтиноград Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Директор ресторану. заарештова-
ний 3 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. агітацію (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 8 червня 1962 р.

кРасников пимон тимофійович наро-
дився 1897 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. петрівське 
петрівського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу «Донець». заарештований 10 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410, 5413 КК УРСР) і осо-
бливою 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.

кРасников терентій кóзьмич народив-
ся 1901 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексіїв-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Тесля 
колгоспу ім. 8-го березня. заарештований 
11 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 28 бе-
резня 1939 р. засуджений на 1 рік 15 діб по-
збавлення волі в зМУ з обмеженням прав із 
зарахуванням попереднього ув’язнення в тер-
мін покарання. звільнений з-під варти 28 бе-
резня 1939 р. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

кРаснобаєва марія львівна народи-
лася 1891 р. у м. вількомир вількомирського 
пов. Ковенської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харко-
ві. викладачка педінституту. заарештована 
4 червня 1938 р. як агент розвідки однієї з іно-
земних держав і член націонал-соціалістичної 
партії, за шпигунську і к.-р фашистську робо-
ту (статті 546, 5411, 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 28 жовтня 1938 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 квітня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРаснов анатолій олександрович наро-
дився 1891 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 

з дворян, освіта незакінчена вища, позапарт. 
заступник начальника відділу № 500 заводу 
№ 183. заарештований 10 червня 1938 р. за 
розвідувальну та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 1 жовтня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРаснов олександр федорович наро-
дився 1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта неповна середня, по-
запарт. бухгалтер металобази Харпромтор-
гу. У 1927—1929 рр. перебував на засланні 
в м. Томськ. 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.

кРаснова наталія іванівна народилася 
1900 р. у Києві. Росіянка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина зрадника батьківщини (на-
каз НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Акмолін-
ському відділенні Картабу. На 1993 р. прожи-
вала у Львові. Реабілітована 20 березня 1959 р.

кРасногоРський юхим григорович 
народився 1881 р. у с. Лопатні Суразьского 
пов. Чернігівської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у м. валуйки Курської обл. Робітник депо 
ст. валуйки Московсько-Донбаської залізни-
ці. заарештований 24 вересня 1937 р. за не-
вдоволення рад. владою (ст. 584 КК РРФСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 січня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Івдельтабі. звільнений з-під 
варти у травні 1943 р. у зв’язку з хворобою. На 
1953 р. проживав у м. Іскітім Новосибірської 
обл., робітник Чернореченського цементного 
заводу. Реабілітований 8 грудня 1954 р.

кРаснодемський франц іванович 
народився 1893 р. у с. Рафали Соколовського 
пов. Седлецької губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1924 р. проживав 
у с. білий Колодязь вовчанського р-ну Хар-
ківської обл. Управляючий зсипного пункту 
заготзерна. заарештований 19 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність на користь польщі 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 4 листопада 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
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Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 5 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРасножон іван демидович народився 
1897 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богоду-
хів богодухівського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 4 бе-
резня 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 роз-
стріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

кРасножон олександр полікарïович 
народився 1901 р. у с. Кривець Київської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. як член диверсійної 
шпигунської організації, шпигунство на ко-
ристь Німеччини (статті 541 п. «а», 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 
547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1957 р.

кРасножон федір демидович народив-
ся 1891 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Робітник 
відділення зв’язку. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кРаснокУтський василь маркович на-
родився 1874 р. у с. Яковлівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Яковлівка Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник тек-
стильного комбінату. заарештований 24 квітня 
1938 р. як член куркульського диверсійного 
антирад. угруповання (статті 549, 5410, 5411 КК 
УРСР). помер під час слідства 2 грудня 1938 р. 
в лікарні Харківської вязниці № 5. Справу за-
крито УДб УНКвС по Харківській обл. 22 лю-
того 1939 р. Реабілітований 29 жовтня 1997 р.

кРаснокУтський григорій васильо-
вич народився 1889 р. у с. Цареборисів Із-
юмського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
священнослужителів, освіта середня спеціаль-
на, позапарт. проживав у с. Червоний Оскіл 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Священик. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 15 лис-

топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 7 грудня 1989 р.

кРаснокУтський іван митрофано-
вич народився 1885 р. у с. Стародубівка Ма-
ріупольського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із священнослужителів, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший рахівник відділення Держбанку 
Ленінського р-ну. заарештований 29 червня 
1938 р. як член антирад. польської шпигун-
ської диверсійної терористичної організації, 
к.-р. роботу (статті 542, 548, 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 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 грудня 1960 р.

кРаснокУтський федір гаврилович 
народився 1898 р. у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Робітник депо ст. Куп’янськ-
вузл. північно-Донецької залізниці. зааре-
штований 12 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), а 28 грудня 1938 р. 
звільнений з-під варти на підписку про не-
виїзд. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Куп’янськ північно-Донецької залізниці 
20 січня 1939 р. (ст. 197 КпК УРСР).

кРасноРУцький григорій юхимович 
народився 1906 р. у с. петрівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Куп’янського цукрозаво-
ду. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, дискреди-
тацію заходів партії та рад. влади, поширення 
провокаційних чуток і вихваляння ворогів на-
роду троцькістів (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. На 1960 р. проживав за старою  
адресою. Реабілітований 14 травня 1960 р.

кРасноРУцький кіндрат григорович 
народився 1894 р. у с. Кудряшівка Старо-
більського пов. Харківської губ. Росіянин, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник титулу Тула-Сухиничі 
Харківської контори Союзтранспроекту. за-
арештований 1 серпня 1938 р. як член анти-
рад. правотроцькістської шпигунської теро-
ристичної організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
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Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 10 серпня 1957 р.

кРасноРУцький юхим михайлович 
народився 1883 р. у с. бєлоє Корочанського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Москов-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля-
поденник. У 1929 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1931 р. висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
9 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, поширення 
провокаційних чуток і перекручення сталін-
ської конституції в к.-р. дусі (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
6 вересня та 26 жовтня 1989 р.

кРаснощоков олександр павлович 
народився 1907 р. у с. Михайлівка єлиса-
ветградського пов. Херсонської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1934 р. проживав у Харкові. Фельд’єгер 
відділу зв’язку УДб ХОУ НКвС. заарешто-
ваний 3 серпня 1937 р. за антирад. вислови 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і відділом військо-
вого трибуналу прикордонної і внутрішньої 
охорони УРСР по Харківській обл. 8 вересня 
1937 р. засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням прав на 2 роки. Термін 
покарання відбував на Колимі. помер 17 січ-
ня 1959 р. Реабілітований 18 травня 1989 р.

кРаснощоков петро федорович на-
родився 1886 р. у с. Данилова балка балтсько-
го пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Комірник заводу № 183. заарештований 
22 червня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 5 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРаснояРУзький сергій михайлович 
народився 1899 р. у с. велика писарівка бого-
духівського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у Харкові. Асистент с.-г. інститу-
ту. заарештований 24 травня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 17 жовтня 1939 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. помер 5 травня 1943 р. 
у вТТ в м. Маріїнськ Новосибірської обл. 
Реабілітований 23 травня 1958 р.

кРасовська петрóнеля марківна на-
родилася 1892 р. у с. Лопатин бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала в с. Колісників-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адмі-

ністративному порядку переселена з прикор-
донної смуги. заарештована 24 жовтня 1937 р. 
за наказом 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 31 березня 1989 р.

кРасовська фелікса карлівна наро-
дилася 1882 р. у с. Мухувата бердичівського 
пов. Київської губ. полька, із селян, непись-
мен., позапарт. проживала в с. Колісниківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселена з прикордонної смуги. заарешто-
вана 23 жовтня 1937 р. як дружина засудже-
ного та за к.-р. настрої (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р. і 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 31 травня 1989 р.

кРасовський антон лаврентійович 
народився 1879 р. на хут. Ожгів Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Друга близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 21 січня 1938 р. за участь у к.-р. 
угрупованні, к.-р. діяльність (статті 5410, 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 23 жовтня 1959 р.

кРасовський віталій йосифович на-
родився 1888 р. у с. Мухувата бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колісни-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1930 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 4 верес-
ня 1937 р. за антирад. настрої (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 9 липня 1958 р.

кРасовський іван Устимович народив-
ся 1900 р. у с. бутковщина Дісненського пов. 
віленської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Нововодолазь-
кому р-ні Харківської обл. Тесля особливого 
будівництва НКвС. заарештований 9 січня 
1938 р. за проживання без прописки у режим-
ній зоні, як перебіжчик з території польщі 
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(статті 5410, 80 ч. 1 КК УРСР), помер 14 січня 
1939 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 23 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 1 КпК УРСР).

кРасовський йосиф антонович наро-
дився 1908 р. у с. зятинець Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Миколаївка 
Друга близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. польської націоналіс-
тичної організації, агент польської розвідки 
та за к.-р. роботу (статті 546, 5410, 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 27 листопада 1959 р.

кРасовський костянтин дмитрович 
народився 1889 р. у с. Малі проходи Хар-
ківського пов. Харківської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Липці Липецького р-ну Харків-
ської обл. Старший механік МТС. заарешто-
ваний 19 квітня 1938 р. за шкідницьку діяль-
ність (ст. 547 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 31 липня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРасовський микола сергійович на-
родився 1867 р. у с. єдильово буїнського пов. 
Симбірської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Священик благовіщенського со-
бору. заарештований 1 лютого 1938 р. як член 
антирад. фашистської організації та за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

кРасовський михайло іванович на-
родився 1878 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. позбавлений виборчих 
прав. У 1932 р. за к.-р. діяльність засуджений 
на 5 років позбавлення волі. Термін пока-
рання відбував у Амуртабі, звільнений з-під 
варти у 1934 р. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за к.-р. ро-
боту й терористичні тенденції (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.

кРастін едóард єгорович народився 
1887 р. у с. Громаль Дінабургського пов. ві-
тебської губ. Латвієць, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на ст. Сахновщина 
півд. залізниці. Колійний обхідник 14-ї дис-
танції колії. заарештований 17 грудня 1937 р. 
як член к.-р. латвійської організації та за к.-р. 
шпигунську диверсійну діяльність (статті 541 
п. «а», 5410, 5411 КК УРСР), рішення у спра-
ві відсутнє. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

кРастінь (крастін) жан альбертович 
народився 1889 р. у м. Мітава Добленського 
пов. Курляндської губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917—1927 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. бригадир 
тресту «південсантехмонтаж». заарештований 
30 грудня 1937 р. як агент іноземної розвідки, 
за шпигунську та шкідницьку роботу, к.-р. 
націоналістичну агітацію (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 жовтня 1957 р.

кРасУля семен михайлович народив-
ся 1896 р. у с. Чернявщина павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник пвРз. заарештований 13 січня 
1938 р. як член к.-р. диверсійної куркульської 
організації (статті 549 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 березня 1938 р. (стат-
ті 549, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

кРасУський борис іванович народив-
ся 1900 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з дворян, освіта вища, позапарт. Началь-
ник юридичного відділу Управління півд.-
Донецької задізниці. заарештований 18 люто-
го 1938 р. за шпигунську діяльність (статті 541 
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. Реабілітований 9 липня 1957 р.

кРасУський всеволод іванович наро-
дився 1893 р. у Харкові. Росіянин, з дворян, 
освіта вища, позапарт. проживав у м. бєлгород 
бєлгородського р-ну Курської обл. без певних 
занять. У 1932 р. за недонесення про к.-р. зло-
чин (ст. 5412 КК УСРР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років, у 1934 р. звільнений з-під варти до-
строково з обмеженням у правах на проживан-
ня. заарештований [7 серпня] 1937 р. як білий 
офіцер у минулому, за групування навколо 
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себе колишніх білогвардійців та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 18 листопада 1937 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

кРасько амос богданович народився 
1882 р. у с. Якубенки полоцького пов. вітеб-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. 
помічник диспетчера ХЕМзу і ХТГз. заареш-
тований 8 червня 1938 р. як член повстан-
ської к.-р. організації (статті 546, 5411, 542 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 19 березня 
1939 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 3 роки і конфіскацією майна. 
Ухвалою Харківського облсуду від 8 травня 
1939 р. вирок скасовано, справу направлено 
на новий судовий розгляд. Справу закрито 
верховним Судом УРСР 31 травня 1939 р.

кРасько пилиï петрович народив-
ся 1901 р. у с. берестя Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Леб’яже 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 23 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
за антирад. роботу (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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 жовтня 1962 р.

кРасюк андрій іванович народився 1893 р. 
Місце народження і соціальне походження не-
відомі. Українець, освіта початкова. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
23 червня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і Харківським облсудом 25 листопа-
да 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Справу закрито верховним Су-
дом УРСР 8 січня 1939 р. (ст. 347 КпК УРСР).

кРасюк іван єïіфанович народив-
ся 1891 р. у с. Ганнівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. перків-
ка Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
бригадир радгоспу ім. профінтерну. зааре-
штований 15 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харків-
ського облсуду 7 грудня 1937 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 22 липня 1994 р.

кРаУзе володимир олександрович наро-
дився 1881 р. у м. Омськ Омського окр. Акмо-

лінської обл. Росіянин, з дворян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
Охоронець клубу будівельників ім. Горького. 
У 1920 р. під слідством ЧК за службу у бі-
лій армії. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. організації (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 8 серпня 1989 р.

кРаУзе єлизавета авгóстівна народилася 
1909 р. і проживала в Харкові. Німкеня, з робіт-
ників, освіта вища, позапарт. Асистентка кафе-
дри мікробіології медінституту. заарештована 
7 листопада 1937 р. за контрреволюційну ди-
версійну роботу в області бактеріології (ст. 541 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРаУзе олександр Романович народився 
1913 р. і проживав у Харкові. Німець, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
Технік з обладнання ХЕТзу. заарештований 
5 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
(статті 546, 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. Роз-
стріляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 серпня 1989 р.

кРаУзе Рейнгольд юліóсович народився 
1901 р. у с. Наталівка Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, 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 5 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 27 березня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

кРаУкліс іван Устимович народився 
1895 р. на хут. прути Ковенської губ. Лат-
вієць, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1929 р. проживав у Харкові. Робіт-
ник ХЕМзу і ХТГз. заарештований 5 січня 
1938 р. за к.-р. агітацію та к.-р. троцькістську 
діяльність (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 16 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

кРаУс давид християнович народився 
1899 р. у с. Александров Гай Новоузенського 
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пов. Самарської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі ім. 17-ї парт-
конференції у Сахновщинському р-ні Хар-
ківської обл. заарештований 19 січня 1938 р. 
як член к.-р. організації та за к.-р. діяльність 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Онег-
табі. Реабілітований 21 березня 1989 р.

кРафт георгій богданович народився 
1907 р. у м. полтава полтавської губ. Німець, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер з обладнання 
ХЕМзу і ХТГз. заарештований 3 лютого 1938 р. 
за шпигунську та антирад. діяльність (статті 546, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРафт едóард гаврилович народився 
1885 р. у с. Страсбург Тираспольського пов. 
Херсонської губ. Німець, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Агро-
ном Харківського спиртотресту. заарештова-
ний 10 червня 1938 р. як член шпигунської 
організації та за шпигунство на користь Ні-
меччини (статті 546, 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.

кРафт йосиф петрович народився 1914 р. 
у кол. Африканівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у кол. Рижове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Секретар сільра-
ди. заарештований 8 березня 1938 р. як член 
антирад. 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.

кРафт павло йосифович народився 
1892 р. у кол. блюменталь Мелітопольськогой 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у кол. без-
пальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте штерн». зааре-
штований 9 березня 1938 р. як член антирад. 
націоналістичної німецької організації та за 
підривну шкідницьку діяльність (статті 5411, 
5410 ч. 1, 547 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.

кРафт петро йосифович народився 
1885 р. у кол. блюменталь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Німець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у кол. без-
пальцеве барвінківського р-ну Харківської 
обл. ветеринар колгоспу «Роте штерн». зааре-
штований 8 березня 1938 р. як член антирад. 
націоналістичної німецької організації та за 
підривну шкідницьку діяльність (статті 5411, 
5410 ч. 1, 547 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.

кРацеР абрам львович народився 1901 р. 
у м. бобруйськ бобруйського пов. Мінської губ. 
єврей, з кустарів, освіта середня, член вКп(б) 
з 1921 р. проживав у Харкові. заступник дирек-
тора Харківського с.-г. інституту. заарештований 
11 квітня 1938 р. як член антирад. терористичної 
націонал-фашистської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 8 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРаЧко костянтин денисович народив-
ся 1894 р. у с. Дивин Кобринського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довжик 
золочівського р-ну Харківської обл. за фахом 
тесля. заарештований 4 травня 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної повстан-
ської організації та за к.-р. агітацію (стат-
ті 5410, 5411, 542 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРаШевський йосиф адамович на-
родився 1907 р. у с. Королівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. писарівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Калініна, чорно-
роб Ленінського цукрозаводу. заарештований 
21 лютого 1938 р. як член к.-р. повстанської 
організації, за шкідницьку діяльність та анти-
рад. 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 23 березня 1989 р.

кРевоРЧУк андрій григорович, див. 
ÊÐИÂОÐЧÓÊ (Êðåâîðчóê) Аíäð³й Гðèгîðîâèч. 

кРезін іван микитович народився 
1885 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Майстер ХЕТзу, член латвійсько-
го клубу «Дарбс». 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 19 січня 1957 р.
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кРейда іван мойсейович народився 
1914 р. у с. журжинці звенигородського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта не-
закінчена вища, член вКп(б), член вЛКСМ 
з 1936 р. проживав у Харкові. Студент інсти-
туту держторгівлі. заарештований 18 червня 
1938 р. за троцькістську агітацію і поширення 
к.-р. літератури серед студентів (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 21 березня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

кРейдиЧ павло олександрович наро-
дився 1896 р. у м. Домачеве брестського пов. 
Гродненської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1917—1921 рр. член РКп(б), 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харко-
ві. Інспектор протипожежної охорони тресту 
«Кокс». заарештований 21 вересня 1937 р. за 
шпигунство та диверсії (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 розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 грудня 1958 р.

кРеймеРман-болотіна галина ми-
нівна народилася 1903 р. у с. журавка пиря-
тинського пов. полтавської губ. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 8 жовтня 1937 р. як дружина засудже-
ного учасника військово-фашистської змови 
(ст. 541 п. «б» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 листопада 
1937 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Темтабі, вТТ № 8 
у Красноярському краї. На 1957 р. проживала 
в Києві. Реабілітована 20 листопада 1956 р.

кРейцбеРг теодор гóго ернст францо-
вич народився 1892 р. у м. Тукум Тукумсько-
го пов. Курляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Орілька Лозівського р-ну Харківської обл. 
Робітник Орільської електростанції. заарешто-
ваний 29 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР і прокурора СРСР від 4 лютого 1938 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.) позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 лютого 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Томасинтабі. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

кРейцеР володимир львович народився 
1910 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
Начальник промислово-продуктового відді-
лу облторгвідділу. заарештований 6 липня 

1938 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 вересня 1939 р. 
виправданий.

кРемена олександр фокович наро-
дився 1903 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач навчальних курсів робітників-
стахановців Харківської АТС. заарештований 
24 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 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1960 р.

кРеменецький володимир микола-
йович народився 1897 р. у с. Козіївка бого-
духівського пов. Харківської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник редакції газети «Соціаліс-
тична Харківщина». заарештований 6 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

кРеменецький давид хаїмович на-
родився 1903 р. у м. Камянець-подільський 
Камянець-подільського пов. подільської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник планового 
сектора відділу постачання заводу № 183. за-
арештований 29 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації (541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 9 грудня 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), з-під варти 
звільнений 27 грудня 1937 р.

кРеменецький михайло іванович на-
родився 1888 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з дворян, освіта вища, позапарт. Лікар 
залізничної поліклініки № 2. заарештований 
28 лютого 1938 р. як член к.-р. білогвардій-
ської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРемінний андрій андрійович наро-
дився 1909 р. у с. Часниківка борзненського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1925—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Директор шко-
ли № 90. заарештований 5 жовтня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації пра-
вих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 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 
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1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 грудня 1959 р.

кРемінь бенціон-йось дóвидов наро-
дився 1878 р. у м. варковичі Дубенського пов. 
волинської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
тресту «Електропром». заарештований 3 груд-
ня 1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
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 16 травня 1958 р.

кРеммель (криммель) християн фрі-
дріхович народився 1892 р. у с. Люково-Крас-
нуха Ніколаєвського пов. Самарської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. багата Чернещина Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. постишева. У 1929 р. під слідством за ан-
тирад. агітацію. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. як прибіч-
ник фашистської Німеччини та за антидер-
жавну к.-р. роботу (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 ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 квітня 1989 р.

кРемпін Рóдольф христофорович наро-
дився 1892 р. у кол. пулини житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. водяне 
близнюківського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник свиноферми колгоспу ім. Леніна. зааре-
штований 10 листопада 1937 р. як член к.-р. 
фашистсько-диверсійної організації та за к.-р. 
діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1, 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. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

кРем’янський василь андрійович на-
родився 1891 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, з робітників, освіта вища, позапарт. 
Інспектор паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 14 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 5 лип-
ня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

кРентовський зигмóнд антонович на-
родився 1908 р. у с. Романів заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі «Садорозсад-

ник» у Красноградському р-ні Харківської 
обл. У 1936 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 14 грудня 1937 р. як член пОв та за 
шпигунську 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.

кРентовський микола денисович на-
родився 1893 р. у с. бронники заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нововолоди-
мирівка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». Розкур-
кулений. У 1932 р. за антирад. агітацію та зрив 
землеустрою (ст. 67 КК УСРР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі. У 1936 р. з-під варти 
звільнений і в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 30 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 1 серпня 1989 р.

кРеслін леонід іванович народився 
1909 р. у Харкові. Росіянин, соціальне по-
ходження невідоме, освіта середня, позапарт. 
Служив у м. Старокостянтинів Кам’янець-
подільської обл. Командир взводу саперного 
підрозділу 6-го кав. полку 2-ї кав. дивізії, 
лейтенант. заарештований 10 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 7-го кав. корпусу 
КвО 23 січня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки і позбавленням військового звання 
«лейтенант». На 1956 р. проживав у м. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Реабі-
літований 27 квітня 1956 р.

кРехно яків микитович народився 
1874 р. у м. Яготин пирятинського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Яготин Яготин-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. за антирад агітацію висла-
ний до північного краю на 10 років, у 1933 р. 
з-під варти звільнений. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

кРец андрій андрійович народився 1913 р. 
у кол. заятченка Тарського пов. Тобольської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
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запарт. проживав у с. Кам’яна Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. заарештований 5 травня 1938 р. 
за участь у к.-р. українській націоналістич-
ній організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 25 квітня 1989 р.

кРец антон антонович народився 1888 р. 
у с. Кам’яна Костянтиноградськогой пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, 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.

кРещУк євген васильович, див. ÊÐИ-
ЩÓÊ (Êðåщóê) Єâгåí Âàñèлüîâèч.

кРеЧковський василь григорович на-
родився 1899 р. у с. Макове провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, з робітників, письмен., позапарт., до 
1937 р. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 29 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. організації та за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 6 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

кРжеЧковський стефан станіславо-
вич народився 1916 р. у с. Довбиш заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. буди Харківського р-ну Харківської обл. 
Нормувальник фаянсового заводу. заарешто-
ваний 2 березня 1938 р. за шпигунство на 
користь польщі, шкідництво (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.

кРживдзінська лідія сергіївна наро-
дилася 1898 р. у с. Каховка Дніпровського пов. 
Таврійської губ. Українка, походження не-
відоме, 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 3 роки. Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

кРживицький георгій мечиславович 
народився 1900 р. у с. Олександрівка верхньод-
ніпровського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. Олексіївка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. ветеринарний лікар Олексіїв-
ського р-ну. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської шкідницької органі-
зації (стаття 546, 547, 5411 КК УРСР), 23 травня 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито Ізюмським Рв НКвС  
8 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кРивеженко федір митрофанович на-
родився 1885 р. у с. Огульці валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. водяне Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Слюсар ва-
гоноремонтного пункту ст. Харків-балашівка 
півд. залізниці. У 1932 р. розкуркулений. за-
арештований 16 березня 1931 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УСРР), 9 серпня 1931 р. 
валківським райвідділком Харківського опер-
сектора ДпУ з-під варти звільнений, справу 
направлено Нововодолазькому дільничному 
прокурору на закриття, рішення в справі від-
сутнє. 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. Термін покарання відбував в Усоль-
табі. На 1959 р. проживав у м. Люботин Хар-
ківської обл. Реабілітований 16 січня 1959 р.

кРивець іван дмитрович, див. ÊÐА-
ÂЕЦЬ (Êðèâåцü) ²âàí Дìèòðîâèч.

кРивий іван никифорович народився 
1898 р. у с. вибудів Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперіїя. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у с. пісочин Хар-
ківського р-ну Харківської обл. пенсіонер. 
заарештований 23 лютого 1938 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1961 р.

кРивих андрій павлович народився 
1894 р. у Москві. Росіянин, з міщан, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер Червонозаводського районного управлін-
ня житлового фонду. заарештований 20 лип-
ня 1938 р. як член білогвардійської організації 
РОвС (статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 2 жов-
тня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 лютого 1957 р.

кРивицький дмитро миколайович на-
родився 1890 р. у с. Нова Синявка подільської 
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губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював завідувачем 
маслозаводу в радгоспі «Комуніст» у Лозів-
ському р-ні Харківської обл. заарештований 
16 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Дата та місце розстрілу невідомі. Реабілітова-
ний 3 липня 1989 р.

кРивиЧ андрій іванович народився 
1900 р. у м. валки валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
ХТз. заарештований 2 серпня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 27 листопада 1937 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. Реабі-
літований 4 квітня 1958 р.

кРивиЧ іван павлович народився 1902 р. 
у м. валки валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спе-
ціальна, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. ветери-
нарний фельдшер птахорадгоспу ім. паризької 
комуни. заарештований 29 серпня 1937 р. за 
участь у діяльності антирад. організації (ст. 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 15 червня 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі з пораженням прав на 
2 роки. верховним Судом СРСР 9 липня 1940 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

кРивиЧ михайло георгійович народився 
1903 р. у с. боромля Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт., у 1924—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. помічник начальника ст. Нова бава-
рія півд. залізниці. заарештований 15 вересня 
1937 р. як член к.-р. антирад. правотроцькіст-
ської організації та за диверсійну шкідницьку 
роботу (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 2 січня 
1938 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 3 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

кРивко григорій михайлович народився 
1896 р. у с. Соколів зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
скляного заводу. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 20 вересня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 24 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 1 лютого 1964 р.

кРивко микита антонович народився 
1892 р. у с. Довжик Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на ст. Куряж 
півд. залізниці. Комірник бази «Головскло» 
на ст. залютине півд. залізниці. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
та шкідництво (статті 5410 ч. 1, 547 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 12 листопада 1959 р.

кРивко федір михайлович народився 
1906 р. у с. Соколів зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. провідник вагонів па-
сажирських поїздів ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
5 вересня 1937 р. за к.-р. пропаганду, прихову-
вання соціального походження при влаштуван-
ні на транспорт, виказування червоноармійців 
та робітників білогвардійцям під час Громадян-
ської війни 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. На 1955 р. проживав у м. Ізюм Хар-
ківської обл. Реабілітований 7 травня 1955 р.

кРивобабка іван прокоïович народився 
1898 р. у с. бугаївка Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Науковий співробітник палати 
мір та ваг. заарештований 21 квітня 1938 р. як 
член антирад. націоналістичної організації УНЦ 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.

кРивобока василь боніфатійович на-
родився 1898 р. у с. Шилівка зіньківського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у 1915—1916 рр. член юнаць-
кої спілки, у 1917—1919 рр. член партії бо-
ротьбистів. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 2 квітня 1938 р. як член 
антирад. української 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 10 січня 1958 р.

кРивобоРод семен харитонович на-
родився 1891 р. у с. землянки вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Старий 
Хутір великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Свинар Старохутірського відділення під-
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середнянського радгоспу. У 1930 р. майно 
конфісковане, разом з родиною виселений 
за межі сільради. заарештований 5 берез-
ня 1938 р. за антирад. агітацію, поширення 
пораженських чуток і терористичні наміри 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. [у квітні] 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у Харкові, дата виконання вироку невідома. 
Реабілітований 7 червня 1989 р.

кРивобоРодов василь харитонович 
народився 1898 р. у с. землянки вовчансько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт. проживав і працював 
у підсереднянському радгоспі у великобур-
луцькому р-ні Харківської обл. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 5 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 м. Свободний Хабаров-
ського краю. Реабілітований 21 березня 1989 р.

кРивогУз іван прокоïович народився 
1905 р. у с. Городнє павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Лозова півд. залізниці. заарештова-
ний 27 жовтня 1937 р. як колишній куркуль 
та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 18 листопада 1937 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі. На 1957 р. проживав за 
старою адресою, працював у міжрадгоспній 
майстерні. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

кРивоколиско пантелеймон андрійо-
вич народився 1890 р. у с. пилівка Охтирсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
14 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.

кРивоРот григорій трохимович наро-
дився 1907 р. на хут. перківка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. перківка Старосалтівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «День врожаю». 
заарештований 22 липня 1938 р. за антирад. 
роботу та поширення провокаційних чуток 
про війну на Далекому Сході, справу закрито 
Старосалтівським Рв НКвС 28 липня 1939 р. 
за недоведеності складу злочину зі звільнен-
ням з-під варти.

кРивоРот семен петрович народив-
ся 1896 р. у с. Довжик Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Довжик 
золочівського р-ну Харківської обл. Столяр 
на поденних роботах. У 1930 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю, у цьому ж 
році із заслання втік. заарештований 5 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 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

кРивоРотов Устим петрович наро-
дився 1883 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. заарештований 
4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію і приховуван-
ня соціального походження під час влаштуван-
ня на роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), ухвалою 
Харківського облсуду від 16 січня 1939 р. спра-
ву направлено на дослідування зі звільненням 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Харків-пас. 
півд. залізниці 25 травня 1939 р.

кРивоРотько ганна микитівна наро-
дилася 1914 р. у с. Шеметово Тульського пов. 
Тульської губ. Росіянка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Касир-
інкасатор їдальні «Москва». заарештована 
2 серпня 1938 р. як дружина зрадника батьків-
щини (ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закри-
то Ов НКвС ХвО 11 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРивоРУЧко микита олексійович на-
родився 1906 р. у с. Таранівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бригадир паровозного депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 20 вересня 1937 р. за к.-р. пропаганду 
(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 бурей-
табі. Реабілітований 15 березня 1994 р.

кРивоРУЧко мóсій макарович наро-
дився 1887 р. у с. василенкове вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, [із селян], 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ва-
силенкове печенізького р-ну Харківської 
обл. заступник голови колгоспу «Світовий 
жовтень». заарештований 25 березня 1938 р. 
за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1, КК УРСР), по-
мер 13 травня 1939 р. у Харківській в’язниці 
№ 5. Справу закрито Харківським облсудом 
26 липня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР).
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кРивоРЧУк (креворчóк) андрій григо-
рович народився 1885 р. у с. вербівці за-
славського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. багата Чернещина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Іскра 
комунізму». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 лютого 1938 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 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 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

кРивоРЧУк іван андрійович народився 
1911 р. у міст. 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 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 6 травня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 8 травня 1939 р. виправданий 
за недоведеності складу злочину.

кРивоУс трохим максимович народився 
1896 р. у с. Філенкове полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Рахівник 
сільспоживтовариства. заарештований 8 лю-
того 1938 р. за вороже ставлення до рад. влади 
(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 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

кРивохатський олександр олексійо-
вич народився 1887 р. у с. Уразово валуйсько-
го пов. воронезької губ. Росіянин, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач [курсів] підвищення кваліфікації 
ІТР. заарештований 21 квітня 1938 р. за на-
лежність до організації РОвС (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 травня 1966 р.

кРивохиж (кривохижа) дмитро дани-
лович народився 1890 р. у м. Краснокутськ 
богодухівського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт., до 
1937 р. член вКп(б). проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. завідувач райземвідділу Краснокутсько-
го райвиконкому. заарештований 30 жовт-

ня 1937 р. за шкідницьку роботу в галузі 
сільського господарства (статті 547, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРивохиж леонтій андрійович народився 
1896 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Гусинка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник млина. заареш-
тований 15 квітня 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. 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

кРивоШапко григорій іванович наро-
дився 1903 р. у с. Олексіївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, у 1925—1938 рр. член 
вКп(б). Служив у м. Хабаровськ Далекосхід-
ного краю. Старший інструктор політичного 
управління особливого корпусу Далекосхідної 
армії. заарештований 6 липня 1938 р. як член 
військово-цивільного правотроцькістського 
змовницького блоку (статті 581 п. «б», 587, 588, 
5811 КК РРФСР), справу закрито Ов НКвС 
2-ї армії 23 лютого 1939 р. за недоведеності 
злочину зі звільненням з-під варти.

кРивоШеєв микола борисович наро-
дився 1890 р. у с. Новотагамлик Кобеляць-
кого пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Інспектор райфінвідділу. зааре-
штований 6 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Красно-
градським Рв НКвС 23 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРивоШеєв федір дмитрович народив-
ся 1902 р. у м. Конотоп Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Слюсар буделектро. У 1930 р. під слідством за 
шпигунство. заарештований 21 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

кРивоШия (кривошей) павло тихоно-
вич народився 1885 р. у слоб. Мерефа Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. У 1927 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. Ухва-
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лою особливої наради при колегії ДпУ УСРР 
від 17 квітня 1931 р. висланий до північного 
краю на 3 роки. заарештований 3 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 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 20 жовтня і 20 листопада 1989 р.

кРивоШия петро євстафійович наро-
дився 1894 р. у с. Семенів Яр богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Семе-
нів Яр богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». зааре-
штований 10 лютого 1938 р. за антирад. агіта-
цію (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. Реабілітований 18 липня 1958 р.

кРивоШия яків артемович народився 
1882 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник харківської 
фабрики «жовтень». заарештований 21 квітня 
1938 р. як член української націоналістичної 
повстанської організації (статті 5410, 5411, 542 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 10 березня 1939 р. за відсут-
ності складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кРивУлін леонід архиïович народив-
ся 1907 р. у с. Рамзай пензенського пов. 
пензенської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер автобази Союзрадгосптрансу. зааре-
штований 30 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь Японії (ст. 541 п. «а» 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 4 жовтня 1989 р.

кРивУля андрій павлович народився 
1890 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював сіль-
госпробітником у підсереднянському радгоспі 
у великобурлуцькому р-ні Харківської обл. за-
арештований 23 грудня 1937 р. за антирад. агі-
тацію, к.-р. терористичні наміри та поражен-
ські настрої (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 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 квітня 1989 р.

кРивУля олександр іванович народився 
1912 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживав у с. Червоний Оскіл 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
ізюмської артілі «Надрофарба». заарештова-
ний 28 жовтня 1937 р. за спробу теракту над 
товарищами, які приїздили для роз’яснення 
колгоспникам положення про вибори до вер-
ховної Ради (ст. 548 КК УРСР), справу закрито 
Ізюмським Рв НКвС 12 січня 1938 р. за недо-
веденості злочину зі звільненням з-під варти.

кРивУля олексій іванович народився 
1906 р. у с. Цареборисів Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Червоний Оскіл Із-
юмського р-ну Харківської обл. Робітник ізюм-
ської будівельної дільниці Машинобуду. зааре-
штований 28 жовтня 1937 р. за спробу теракту 
над товарищами, які приїздили для роз’яснення 
колгоспникам положення про вибори до вер-
ховної Ради (ст. 548 КК УРСР), справу закрито 
Ізюмським Рв НКвС 12 січня 1938 р. за недо-
веденості злочину зі звільненням з-під варти.

кРивУн омелян семенович, див. ÊÐИÂ-
ЧÓН (Êðèâóí) Оìåлÿí Сåìåíîâèч.

кРивУта ганна федорівна народилася 
1895 р. у м. Рильськ Рильського пов. Курської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 19 жовтня 1937 р. за 
наказом НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р., справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
Харків-пас. півд. залізниці 25 березня 1938 р. 

кРивУта йосиï миколайович народився 
1896 р. у м. Львів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Шофер головного матеріаль-
ного складу півд. залізниці. заарештований 
21 серпня 1937 р. за нелегальний перетин кор-
дону у 1918 р., листування з рідними у поль-
щі, шпигунство та зв’язок з ворогом народу, 
вороже ставлення до існуючого ладу (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 30 березня 1989 р.

кРивУщенко андрій федорович на-
родився 1906 р. у міст. боромля Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. виконроб 19-го будтресту 1-го будуправ-
ління. заарештований 30 травня 1938 р. за 
антирад. настрої та як син куркуля, розстріля-
ного органами НКвС (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.

кРивУщенко іван федорович на-
родився 1911 р. на хут. пархомівка Охтир-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
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селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. Максимівка півд. залізниці у бого-
духівському р-ні Харківської обл. Ремонт-
ний робітник служби колії 9-ї дистанції путі 
8-го околодку півд. залізниці. заарештований 
29 вересня 1937 р. за приховування свого со-
ціального походження та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 5 липня 1989 р. 

кРивцУн мефодій якович народив-
ся 1899 р. у с. Леб’яже зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Осинівка Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. помічник машиніс-
та ДЕС-2. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (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. помер 14 травня 1944 р. у місці 
ув’язненні. Реабілітований 25 жовтня 1957 р.

кРивцУн олексій георгійович народився 
1888 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з торговців, освіта се-
редня спеціальна, позапарт. проживав у с. бла-
говіщенка Лозівського р-ну Харківської обл. 
завідувач благовіщенської початкової школи. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. ро-
боту (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. Термін покарання відбував в Амуртабі 
у м. Свободний Хабаровського краю. У лип-
ні 1943 р. звільнений з-під варти достроково. 
На 1957 р. проживав у м. бійськ Алтайсько-
го краю. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кРивЧаЧ іван іванович народився 1891 р. 
у с. вільшани Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. вільшани Харківського 
р-ну Харківської обл. Ковбасник фабрики-кух-
ні харківського заводу № 183. заарештований 
15 квітня 1938 р. за шпигунську диверсійну ді-
яльність (статті 546, 549 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1957 р.

кРивЧУн омелян семенович народився 
1896 р. у с. Ковалі Лохвицького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Старший спеціаліст Краснокутського рай-
лісгоспу. заарештований 4 серпня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений 

волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у бурейтабі. Ухвалою військового три-
буналу військ НКвС на будівництві північно-
печорської залізничної магістралі від 30 лис-
топада 1944 р. (постанова ЦвК і РНК СРСР 
«про охорону майна державних підприємств…» 
від 7 серпня 1932 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років з пораженням прав на 5 років. 
звільнений з-під варти 18 квітня 1953 р. згідно 
зі ст. 4 Указу президії верховної Ради від 27 бе-
резня 1953 р. «про амністію». На 1960 р. про-
живав в Одесі, працював садівником санаторію 
«Сонячний». Реабілітований 29 квітня 1960 р.

кРигін гнат пилиïович народився 
1882 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. берека Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Робітник 3-ї дистанції 
колії півд. залізниці. У 1930 р. розкуркуле-
ний. заарештований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. 
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 24 лютого 1994 р.

кРигін дмитро федорович народився 
1893 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Новий Світ 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Голо-
ва колгоспу «Серп і молот». заарештований 
14 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Усольтабі. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 берез-
ня 1939 р., звільнений з-під варти 5 квіт-
ня 1939 р Реабілітований 23 травня 1989 р.

кРигін іван терентійович народився 
1897 р. у с. берека зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Маслівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. провід-
ник півд. залізниці. У 1930 р. розкуркулений, 
від вислання переховувався. заарештований 
27 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1972 р.

кРижанівський олексій михайлович 
народився 1874 р. у м. Кременчук Кремен-
чуцького пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. високий Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Службовець вантажної служби 
Управління півд. залізниці. заарештований 
14 січня 1938 р. як член к.-р. української на-
ціоналістичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
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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.

кРижановський василь казимирович 
народився 1896 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
бухгалтер будівництва 7-го державного шкір-
заводу. заарештований 27 березня 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 22 березня 1989 р.

кРижановський георгій петрович на-
родився 1882 р. у м. Ізмаїл Ізмаїльського пов. 
бессарабської губ. поляк із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кон-
дуктор трамвайного тресту. заарештований 
23 травня 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної групи (статті 546, 5411 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.

кРижановський костянтин володи-
мирович народився 1894 р. у м. Кілія Ізмаїль-
ського пов. бессарабської губ. Румун, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Сторож 
Харківського обласного історичного архіву. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації та агент інозем-
ної розвідки (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 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кРижановський олександр іванович 
народився 1881 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Курулька барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтня. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 8 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 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

кРижановський федір антонович на-
родився 1903 р. у м. Кам’янка Новомосков-
ського пов. Катеринославської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта середня спеціальна, поза-
парт. проживав у Харкові. викладач фізкуль-

тури у школі НКвС і технікумі промислового 
транспорту. заарештований 3 червня 1938 р. як 
член повстанської організації (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 22 березня 1939 р.

кРижевський антон людвігович наро-
дився 1886 р. у с. Мальованка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Дальнє Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. Кегичівка 
півд. залізниці. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 17 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
звязки з польським духівництвом (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 21 серпня 1989 р.

кРижик іван карлович народився 
1885 р. у с. Дуброва Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Качалівка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Сторож колгос-
пу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 10 квітня 1939 р. виправданий.

кРижик франц людвігович народився 
1907 р. у с. Дуброва Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Краснокутськ 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «піонер». 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 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 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

кРизман хеля йосиïівна народилася 
1899 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврейка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1921—1923 рр. член 
компартії польщі. проживала в Харкові. 
Інструктор-штопарниця фабрики «Комарів-
ський текстильник». заарештована 20 жовтня 
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. 
Реабілітована 19 березня 1957 р.

кРикоРянц олексій йосифович наро-
дився 1897 р. у м. Кайнашага, персія. вірмен, 
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з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Комірник буфету бази фа-
брики-кухні заводу ХЕТзу. заарештований 
5 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну та 
шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 23 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРикУха яків іванович народився 
1907 р. на хут. березівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. бере-
зівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний шлях». заарешто-
ваний 13 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 серпня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі з пораженням прав на 2 ро-
ки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

кРилевський василь тимофійович на-
родився 1902 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. при-
тулове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник депо ст. Куп’янськ-Сорт. північно-
Донецької залізниці. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
13 січня 1938 р. як куркуль, що прихову-
вав своє минуле під час роботи на залізниці 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом північно-
Донецької залізниці 27 серпня 1938 р. засудже-
ний на 8 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у таборі «Сусуман» Хабаровського 
краю. На 1962 р. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл.  
Реабілітований 30 листопада 1962 р.

кРилевський іван тимофійович наро-
дився 1898 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. притулове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької заліз-
ниці. [У 1931 р. розкуркулений]. заарештова-
ний 13 січня 1938 р. як куркуль, що прихову-
вав своє минуле під час роботи на залізниці 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом північно-До-
нецької залізниці 28 серпня 1938 р. засуджений 
на 5 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Хабаровському краю, де й помер 
30 квітня 1939 р. Реабілітований 24 січня 1959 р.

кРилова софія федорівна народилася 
1895 р. у м. вільно віленської губ. Росіянка, 
з дворян, освіта середня, позапарт. прожи-
вала в м. Люботин Харківського р-ну Харків-
ської обл. відповідальний виконавець Харків-
ського заводу ім. 8-ї річниці жовтня. заареш-
тована 16 грудня 1938 р. за шпигунство на 

користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлена волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбувала у Долинському відділен-
ні Картабу. звільнена з-під варти 14 квітня 
1947 р., до 1949 р. працювала за вільним най-
мом. Реабілітована 17 травня 1957 р.

кРильова ганна григорівна народилася 
1906 р. і проживала в Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Чорно-
роб фабрики ім. петровського. заарештована 
27 вересня 1937 р. як дружина засудженого 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вала в Сибтабі. На 1957 р. проживала в Хар-
кові. Ухвалою особливої наради при МДб 
СРСР від 14 червня 1947 р. судимість знято. 
Реабілітована 24 лютого 1958 р.

кРильський юлій маркович наро-
дився 1902 р. у с. Кобижча Козелецького 
пов. Чернігівської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1920 —1938 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Інженер-
конструктор ХЕТзу. заарештований 10 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. троцькістської 
терористичної організації та за диверсійну 
й шпигунську роботу (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 22 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРиммель християн фрідріхович, див. 
ÊÐАÌÌЕЛЬ (Êðèììåлü) Õðèñòèÿí Фð³äð³õîâèч

кРимський мар’ян карлович народив-
ся 1903 р. у с. Городище заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Улянівка зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Шлях Леніна». У [1929] р. майно конфіско-
ване. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за вороже ставлення 
до заходів рад. влади та к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 24 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кРимський самóїл мендельович на-
родився 1906 р. у м. Хорол Хорольського пов. 
полтавської губ. єврей, з торговців, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Учень 
електромеханічного технікуму. У 1926 р. під 
слідством органів ДпУ як член антирад. сіо-
ністської організації. заарештований 23 трав-
ня 1938 р. як член антирад. шпигунської сіо-
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ністської організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 9 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
23 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

кРиндаЧ тимофій іванович народився 
1896 р. у с. Федорівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Старший 
інженер Союзтранспроекту. заарештований 
30 листопада 1937 р. як член к.-р. терорис-
тичної організації та за к.-р. агітацію (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 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

кРиницька надія петрівна народилася 
1882 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із священ-
нослужителів, освіта початкова, позапарт. 
проживала в с. Черкаські Тишки Липець-
кого р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
У 1920 р. як соціально небезпечний елемент 
вислана до північного краю. заарештована 
3 грудня 1937 р. за к.-р. розмови та погрози 
активу села (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито прокурором Липецького р-ну 24 бе-
резня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

кРиницький антон олександрович на-
родився 1881 р. у с. Гнилиця зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкась-
кі Тишки Липецького р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 вересня 1937 р. за антиколгоспну агітацію 
та вороже ставлення до заходів партії та рад. 
уряду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 25 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 липня 1959 р.

кРиницький євген антонович наро-
дився 1905 р. у с. Черкаські Тишки Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Черкаські Тишки Липецького р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. паризь-
кої комуни. У 1929 р. розкуркулений. за-
арештований 7 вересня 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 15 квітня 1966 р.

кРиницький іван петрович народив-
ся 1915 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Губарів-

ка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Колійний обхідник ст. Гути півд. залізниці. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 14 вересня 1937 р. 
за антирад. 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 в Ургальському таборі. На 1955 р. 
проживав на ст. Чукша, м. Тайшет Іркутської 
обл. Реабілітований 7 травня 1955 р.

кРиницький михайло прокоïович 
народився 1897 р. у м. Охтирка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював бригадиром рільничої бригади у рад-
госпі «пролетарський» у зміївському р-ні 
Харківської обл. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу не завершено.

кРиницький петро фотійович наро-
дився 1892 р. у с. Губарівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гу-
барівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Колійний обхідник ст. Гути півд. залізниці. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 21 вересня 1937 р. 
за антирад. 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. Реабілітований 
14 червня 1989 р. 

кРинін микола олексійович народився 
1891 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, з робіт-
ників, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Технік-електрик УНДІМ. 
У 1932 р. під арештом ДпУ УСРР за ст. 5413 
КК УСРР. заарештований 22 липня 1938 р. як 
член антирад. організації українських есдеків 
(статті 542, 544, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти. 

кРинська лóкія василівна народилася 
1899 р. у с. Андріївка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештована 11 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 14 листопада 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вала в Усольтабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 8 липня 1944 р. за високі 
виробничі показники та відмінну поведінку 
у побуті термін покарання знижено на 1,5 ро-
ки. Реабілітована 16 жовтня 1964 р.
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кРисенко федір федорович народив-
ся 1877 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Еко-
номіст фінвідділу Управління північно-До-
нецької залізниці. заарештований 12 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 16 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 червня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 грудня 1956 р.

кРиславський Шлема лейзерович на-
родився 1904 р. у м. зіньків зіньківського пов. 
Харківської губ. єврей, з торговців, освіта 
середня, позапарт., у 1923—1926 рр. член мо-
лодіжної організації євСМ. проживав у Хар-
кові. Начальник відділу кадрів південмашбуду. 
У 1925 р. під слідством органів ДпУ у Харкові 
як член сіоністської організації. У 1925 р. під 
слідством органів ДпУ у м. Кривий Ріг як член 
підпільної сіоністської організації. У 1926 р. за-
арештований у м. полтава як сіоніст і за к.-р. 
діяльність засуджений на 3 роки позбавлення 
волі. звільнений з-під варти достроково. заа-
рештований 30 листопада 1937 р. як член анти-
рад. сіоністського угруповання (статті 5410 ч. 1, 
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 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1957 р.

кРистопЧУк володимир харитонович 
народився 1902 р. у с. владова Седлецька губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., до 1926 р. член вЛКСМ і кандидат 
у члени вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
олійниці. заарештований 26 березня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 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.

кРицька агафія йосиïівна народилася 
1899 р. у м. Кам’янець-подільській Кам’я-
нець-подільського пов. подільської губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Домогосподарка. за-
арештована 21 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого поляка-націоналіста, члена к.-р. 
шпигунської організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Лозова півд. залізниці 
7 квітня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

кРицький каліст едóардович народив-
ся 1879 р. у м. Дрісса Дріссенського пов. 
вітебської губ. поляк, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 

Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «Комуніст». позбавлений виборчих 
прав. заарештований 20 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 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

кРиЧевський борис абрамович наро-
дився у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Хар-
кові. Конструктор заводу верстаторізальних ін-
струментів. заарештований 3 грудня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 19 червня 1938 р. за к.-р. троцькістську 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував на Дальбуді. звіль-
нений з-під варти 13 серпня 1947 р. Ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 23 люто-
го 1949 р. (ст. 587, 5810 ч. 1, 5811 КК РРФСР) ви-
сланий на поселення до Карагандинської обл. 
На 1952 р. проживав у м. Теміртау Караган-
динської обл. Головний конструктор ремонт-
номеханічного заводу. заарештований 15 січня 
1952 р. і Карагандинським облсудом 14 квітня 
1952 р. (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
прав на 5 років. На 1956 р. проживав у Харко-
ві. Реабілітований 20 липня і 8 лютого 1956 р. 

кРиЧевський давид абрамович на-
родився 1891 р. у м. Ромни Роменського пов. 
полтавської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт., член РСДРп(м) у 1917 р. про-
живав у Харкові. юрисконсульт обласного 
будівельного тресту. У 1930 р. під арештом як 
меншовик. заарештований 10 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної шпигунської 
сіоністської організації (статті 546, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 листопада 1956 р.

кРиШталь йосиï стеïанович народився 
1891 р. у с. Грякове Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
письмен., позапарт. проживав у м. Красноград 
Красноградського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник на будівництві залізничної школи ст. Кон-
град. У 1927 р. за несплату податку конфіско-
вано фабрику цукерок у с. Нова водолага. заа-
рештований 13 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 на 10 років вТТ. Термін покарання від-
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бував у бурейтабі на ст. Ізвєсткова Амурської 
залізниці. Реабілітований 9 червня 1989 р.

кРиШталь стеïан миколайович наро-
дився 1902 р. у с. водяхівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. водяхівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Старший 
стрілочник ст. зміїв північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 16 грудня 1937 р. як 
член антирад. диверсійної шкідницької орга-
нізації та за підривну діяльність на транспорті 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Сталінській обл. від 
28 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Хаба-
ровському краї, де й помер 24 серпня 1941 р. 
Реабілітований 30 серпня 1963 р. 

кРиШтановиЧ казимир антонович на-
родився 1869 р. у [м. владиславів владисла-
вівського пов. Сувалкської губ.]. Литовець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач складу південспецпроек-
ту. заарештований 29 червня 1938 р. як член 
антирад. повстанської організації (статті 542, 
5411 КК УРСР). звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд 8 квітня 1939 р. Харків-
ським облсудом 21 липня 1939 р. виправда-
ний за недоведеності складу злочину.

кРиШтафовиЧ євген леонідович наро-
дився 1907 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ Українець, з дворян, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Електроме-
ханік ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
27 жовтня 1937 р. за приховування соціального 
походження та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 22 серпня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення волі 
у вТТ з пораженням прав на 5 років. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 28 січня 
1940 р. вирок лінсуду скасовано, справу за-
крито. звільнений з-під варти 13 лютого 1940 р.

кРиШтоп (криштоïа) іван семенович 
народився 1902 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник трудколонії НКвС № 9 у с. Андріївка. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 13 верес-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

кРиШтопа іван семенович народився 
1904 р. на хут. задонецький зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Ку-

рортне зміївського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та спробу здійснити аварію поїзда (статті 5410, 
549 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 18 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 9 лютого 1968 р.

кРиШтопайтіс анфір антонович на-
родився 1901 р. у м. Лапи [Мазовецького 
пов.] Ломжинської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта вища, член вКп(б) з 1929 р. про-
живав у Харкові. завідувач юридичного бюро 
«плодовочторгу». заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (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 
розстріл. Розстріляний 29 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 вересня 1959 р.

кРищУк володимир денисович наро-
дився 1897 р. у м. здолбунів Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1922—1927 рр. 
член КпзУ. проживав у Харкові. заступник 
головного бухгалтера артілі «Схід». заарешто-
ваний 2 серпня 1937 р. за шпигунську к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 548, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
15 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 6 листопада 1959 р.

кРищУк (крещóк) євген васильович на-
родився 1912 р. у м. здолбунів Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1929—
1932 рр. член вЛКСМ. проживав у Харкові. 
вільнонайманий робітник їдальні 23-ого арт. 
полку. заарештований 4 лютого 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 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

кРищУк софія іванівна народила-
ся 1894 р. у м. здолбунів Рівненського пов. 
волинської губ. Українка, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Санітарка інституту переливання крові. за-
арештована 31 травня 1938 р. як дружина 
ворога народу та за шпигунську діяльність 
на користь польщі (статті 546, 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРігеР адольф генріхович народився 
1892 р. у кол. владин Новоград-волинського 
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пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Уля-
нівка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу ім. Леніна. 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 30 грудня 1937 р. як член 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 грудня 1988 р.

кРігеР давид готлібович народився 
1893 р. у с. Новоолександрівка житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. піски Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «правда». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за шпигун-
ську розвідувальну 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кРігеР едмóнд авгóстович народився 
1908 р. у с. Горохівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Краснопавлівка 
Лозівського р-ну Харківської обл. візник Мо-
локоспілки. заарештований 11 лютого 1938 р. 
як член к.-р. організації, за шпигунську діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. (статті 549, 5410 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 27 березня 1989 р.

кРігеР ернст християнович народився 
1890 р. у кол. бубни Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Тишенківка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу ім. Халтуріна. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 2 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1961 р.

кРігеР іван авгóстович народився 1876 р. 
у кол. василів Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Судиха Сахновщинського р-ну 

Харківської обл. Член колгоспу ім. петров-
ського. 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

кРігеР іван іванович народився 1911 р. 
у с. Судиха Костянтиноградського пов. полтав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Судиха Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Комбайнер МТС у с. Та-
вежня. заарештований 8 травня 1938 р. як член 
німецької к.-р. націоналістичної організації та 
за к.-р. діяльність (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.

кРігеР олександр авгóстович народився 
1901 р. на хут. Горохівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Крутоярка петрів-
ського р-ну Харківської обл. Учитель почат-
кової школи. заарештований 2 квітня 1938 р. 
за шпигунство на користь іноземної держави 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 липня 1958 р.

кРігеР отто іванович народився 1901 р. 
у с. Горохівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у кол. Судиха Сахновщинсько-
го р-ну Харківської обл. Рахівник колгоспу 
ім. петровського. заарештований 15 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської Німеччини 
та за антидержавну к.-р. 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 14 квітня 1989 р.

кРігеР отто мартинович народився 
1913 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 колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 6 травня 1938 р. як 
член німецької к.-р. націоналістичної організа-
ції та за к.-р. діяльність (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.

кРігеР Рейнгольд мартинович народився 
1895 р. у с. Фрістенталь Херсонської губ. Німець, 
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із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тавежня Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння 
фашистської Німеччини (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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

кРізман макс манóїлович народився 
1901 р. у м. Ренц петроковської губ. єв-
рей, з робітників, освіта вища, позапарт., до 
1937 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник обласної с.-г. школи ім. постишева. 
заарештований 7 серпня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жовтня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 листопада 1957 р.

кРіпак василь петрович народився 
1878 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. бджоляр колгоспу ім. Молото-
ва. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
6 травня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 27 червня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд і Харків-
ським облсудом 7 серпня 1939 р. виправданий.

кРіпак гаврило петрович народився 
1889 р. у с. волоська балаклія Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волоська 
балаклія Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «борівський». 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
5 травня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 27 квітня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

кРіт олександр миронович народився 
1903 р. у с. Івановка [Обоянського пов. Курської 
губ.]. Українець, із селян, освіта середня спе-
ціальна, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. безробітний. Майно частко-
во конфісковано. заарештований 7 вересня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації «просвіта» (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 15 листопада 1955 р.

кРолевець пантелеймон омелянович 
народився 1916 р. у с. велика Комишуваха Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

і працював сільгоспробітником у радгоспі «Іл-
лічівка» у барвінківському р-ні Харківської 
обл. заарештований 9 жовтня 1937 р. як член 
антирад. організації та за антирад. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закри-
то барвінківським Рв НКвС 14 грудня 1938 р. 
за відсутності складу злочину.

кРоленко овсій петрович народився 
1884 р. у с. піски Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРзу. заарештова-
ний 29 березня 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної повстанської організації 
(статті 542, 549, 5411 КК УРСР), справу закри-
то вДТв ГУДб ст. Красний Лиман північно-
Донецької залізниці 19 червня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненям з-під варти.

кРом гірш іосилевич народився 1889 р. 
у м. Рогов вількомирського пов. Ковенської 
губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, у 1905—
1919 рр. член єврейської соціалістичної партії, 
член вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. Ди-
ректор єврейського клубу ім. ІІІ Інтернаціона-
лу. заарештований 26 травня 1938 р. як член ан-
тирад. терористичної шкідницької сіоністсько-
шпигунської організації (статті 546, 547, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 13 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. 

кРонлін арвід петрович народився 
1890 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Начальник ліс-
ного господарства заводу № 135. заарештова-
ний 28 грудня 1937 р. як член латвійської к.-р. 
терористичної організації (статті 547, 549, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 4 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

кРопаЧек генрієтта мечиславівна на-
родилася 1895 р. у м. Рига Ризького пов. Ліф-
ляндської губ. полька, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка, за фахом статистик-економіст. 
заарештована 30 вересня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

кРопивка семен дмитрович народився 
1870 р. у с. Новогригорівка Таврійської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Сторож гастроно-
му № 4. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. за 
к.-р. агітацію разом з родиною висланий на 
Урал на 5 років, але у тому ж році приїхав до 
Харкова. заарештований 22 березня 1938 р. як 
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член української к.-р. повстанської організа-
ції та за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 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 23 вересня 1960 р.

кРопивко василь васильович народив-
ся 1905 р. у с. зорянське Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. березівка 
Харківського р-ну Харківської обл. вантаж-
ник «плодовочторгу» у Харкові. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 7 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Ягринському вТТ, де й помер 2 лю-
того 1942 р. Реабілітований 25 серпня 1994 р.

кРопивний микола данилович наро-
дився 1919 р. у с. Шляхове Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у с. Медведівка Старовірівського 
р-ну Харківської обл. Робітник Медведівського 
спиртзаводу. заарештований 23 вересня 1937 р. 
за малювання фашистських знаків (ст. 5410 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 28 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 1 рік. На 1994 р. проживав у м. перво-
майський первомайського р-ну Харківської 
обл., пенсіонер. Реабілітований 21 липня 1994 р.

кРот василь васильович народився 1907 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 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

кРот василь йосиïович народився 1878 р. 
у с. Кривин Острозького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. великі бучки Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Конюх МТС. 
У 1931 р. за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР висланий 
на 3 роки [за межі України]. 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 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

кРохмаль іван якимович (якович) на-
родився 1882 р. у с. великий бурлук вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
26 жовтня 1937 р. як колишній куркуль, що 
проводив 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 Крастабі. звільнений 
з-під варти достроково 14 квітня 1944 р. згід-
но з директивою НКвС, НКю і прокурора 
СРСР № 467/18-71/117 від 23 жовтня 1942 р. 
Реабілітований 19 жовтня 1956 р. 

кРоЧак йосиф войткович народився 
1891 р. у с. Мархлівка Кам’янець-поділь ського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вели-
кий бурлук великобурлуцького р-ну Харків-
ської обл. візник сільськогосподарської бази. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1932 р. за неспла-
ту держподатків позбавлений волі на 2 роки. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
17 січня 1938 р. за к.-р. шпигунську 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

кРоШкін петро андрійович народився 
1896 р. у с. Олександрівка Констянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. Леб’яже зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Рахівник колгоспу «воля». 
заарештований 9 квітня 1938 р. як член к.-р. 
шкідницької 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 24 січня 1958 р.

кРУглий федір михайлович народився 
1871 р. у с. бунакове зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. павлівка Друга 
петрівського р-ну Харківської обл. Тесля кол-
госпу «Червоний партизан». У 1931(2) р. роз-
куркулений. заарештований 26 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, спрямовану на зрив заходів 
рад. влади, спекуляцію та підрив трудової дис-
ципліни (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито 
петрівським Рв НКвС 23 грудня 1937 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРУгликова олександра аніолівна на-
родилася 1898 р. у Санкт-петербурзі. поль-
ка, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживала в Харкові. Керуючий 
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справами управління народногосподарського 
обліку облвиконкому. заарештована 23 трав-
ня 1938 р. як член антирад. терористичндї вій-
ськової есерівської організації (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 12 березня 1959 р.

кРУглій олександр зиновійович наро-
дився 1888 р. у с. Озеряни Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1933 р. майно конфіскова-
но. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 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.) позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

кРУглов іван павлович народився 1883 р. 
у с. Мосьпанове зміївського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Мосьпанове Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. 
У 1930 р. розкуркулений, під слідством бала-
клійського Рв ДпУ за підозрою в антирад. агі-
тації, звільнений через 2 міс. за недоведеності 
злочину. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

кРУглов микола павлович народився 
1877 р. у с. Мосьпанове зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Мосьпанове Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 2-ї 
п’ятирічки. заарештований 6 жовтня 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 Комі АРСР. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

кРУгляк хіня пінхóсівна народилася 
1903 р. у м. полтава полтавської губ. єврейка, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештова-
на 27 вересня 1937 р. як дружина ворога наро-
ду, за проведення антирад. діяльності (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 квітня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд за місцем проживання терміном на 
2 роки. Реабілітована 15 листопада 1989 р.

кРУгляков стеïан андрійович наро-
дився 1900 р. у с. зимовенька Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав, висланий до Казахстану. за-
арештований 27 жовтня 1937 р. як розкурку-
лений та висланий, за втечу з місця заслання 
(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 26 червня 1989 р.

кРУговий григорій микитович наро-
дився 1895 р. у с. Липці Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер райлісгоспу. заарештований 30 січня 
1938 р. як член націоналістичної к.-р. орга-
нізації та за шпигунську роботу (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 27 жовтня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 23 листопада 1939 р.

кРУжилін іван олександрович наро-
дився 1900 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. плановик Управління півд. залізниці. 
заарештований 9 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 9 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. постановою УДб НКвС УРСР 
від 21 вересня 1939 р. справу направлено на 
дослідування. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 22 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРУзе борис федорович народився 
1885 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росіянин, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. перекладач промтехвідділу Хар-
ківського будинку техніки. заарештований 
12 вересня 1937 р. за зв’язок з німецькою та 
італійською розвідкою (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 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кРУземент-пРиходько віктор 
васильович народився 1893 р. у м. Лохвиця 
Лохвицького пов. полтавської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач виробничого 
навчання ФзУ заводу «Світло шахтаря». за-
арештований 27 липня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
військовою прокуратурою ХвО 28 вересня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.
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кРУліковська яніна йосифівна наро-
дилася 1909 р. у с. Дружківка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. полька, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Касир артілі «побутпраця». зааре-
штована 19 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 ви-
слана до Казахстану на 5 років. На засланні 
перебувала в м. Аральськ Кзил-Ординської 
обл., працювала вчителькою в СШ, у 1945 р. 
переїхала до м. Ульяновськ. Ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР 4 березня 1950 р. су-
димість знято. Реабілітована 31 березня 1989 р.

кРУліковський вікентій йосифович на-
родився 1882 р. у с. Лопатинці вінницького 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кругляківка 
Куп’янського р-н Харківської обл. Член колгос-
пу. У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
17 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1989 р.

кРУліковський михайло Улянович 
народився 1898 р. у варшаві. поляк, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, член вКп(б) 
з 1924 р. проживав у Харкові. викладач ФзУ 
заводу «Серп і молот». заарештований 14 ве-
ресня 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. Роз-
стріляний 24 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 серпня 1989 р.

кРУліковський франц йосифович на-
родився 1885 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав і працював сільгоспро-
бітником у Федорівському радгоспі у велико-
бурлуцькому р-ні Харківської обл. У 1930 р. під 
арештом за участь у повстанні проти колгоспів 
і к.-р. агітацію. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 17 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію пораженського характеру (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 10 серпня 1989 р.

кРУліцький тимофій войцехович на-
родився 1886 р. у с. балакири Кам’янець-

подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. затишне Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Каменяр на будівництві Кислівського бу-
рякорадгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичного угруповання та за к.-р. 
націоналістичну агітацію та виконання наці-
оналістичних пісень (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 23 вересня 1960 р.

кРУль іван йосифович народився 1894 р. 
у с. подзамче Келецького пов. Келецької губ. 
поляк, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник трамвай-
ного тресту. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. пропаганду та розвідувальну діяльність 
(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 7 липня 1959 р.

кРУльфельд (крóмфельд, кóчеренко) 
йосиф абрамович народився 1893 р. у м. Рів-
не Рівненського пов. волинської губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1919 р. проживав у Харкові. Начальник від-
ділення Ов ХвО, лейтенант держбезпеки. 
У 1922 р. під слідством органів ДпУ за шпигун-
ську к.-р. діяльність і контрабанду (ст. 546 ч. 1 
КК УСРР). заарештований 5 березня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (статті 541 п. «б», 5411 КК 
УРСР), справу закрито військовим прокурором 
військ НКвС ХвО 5 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРУльфельд марія марківна, див. 
ЦИН (Êðóлüфåлüä) Ìàð³ÿ Ìàðê³âíà.

кРУмін франц денисович народився 
1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер ХЕТзу. зааре-
штований 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 
розстріл. Розстріляний 27 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

кРУмс людвіг карлович народився 
1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1930 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник відділу постачання заводу ім. Ле-
ніна. заарештований 4 січня 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність на користь Латвії (ст. 546 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 вересня 1957 р.

кРУпа іван федорович народився 1891 р. 
у с. пересічне Харківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Диспетчер ст. Харків-
пас. півд. залізниці. У 1918 р. під арештом 
у м. Ізюм. У 1927 р. під арештом ДпУ УСРР. 
заарештований 14 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 549, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

кРУпинський василь кіндратович на-
родився 1895 р. у с. Свози Луцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Контролер Управління півд. залізниці. зааре-
штований 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кРУпін микола миколайович народився 
1885 р. у м. ветлуга ветлузького пов. Костром-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 17 грудня 1937 р. як 
баптист та за к.-р. агітацію (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 31 грудня 1969 р.

кРУпко іван миколайович народився 
1885 р. у с. Ріпки богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Ріпки бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Харківського канатного заводу. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

кРУпко микола іванович народив-
ся 1886 р. у с. Ріпки богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ріпки 
богодухівського пов. Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. У 1930 р. під слід-
ством вільшанського Рв ДпУ як колишній 
городовий. заарештований 5 березня 1938 р. 
як член к.-р. повстанській організації (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській 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.

кРУпников хаїм давидович народив-
ся 1899 р. у міст. пропойськ биховського 
пов. Могильовської губ. єврей, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. продавець Головконзбуту. заарештова-
ний 10 листопада 1938 р. за антирад. агітацію 
і провокаторську діяльність (статті 5410 ч. 1, 
5413 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під варти 
10 січня 1939 р. на підписку про невиїзд.

кРУповецька софія григорівна наро-
дилася 1897 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврейка, з кустарів, освіта вища, позапартійна 
проживала в Харкові. юрист Облдержарбі-
тражу. заарештована 10 квітня 1938 р. як член 
терористичної антирад. сіоністської шпигун-
ської організації (статті 546, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 29 вересня 1938 р. 
у Харкові.Реабілітована 20 вересня 1957 р.

кРУподеР микола карïович народив-
ся 1880 р. у с. Яблучне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мак-
симівка богодухівського р-ну Харківської 
обл. Робітник заводу «підвісдор». У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
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 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 березня 1989 р.

кРУпський василь тимофійович на-
родився 1899 р. у с. пекельне Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник агротехнікуму. У 1930 р. 
розкуркулений і засуджений на 5 років позбав-
лення волі (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР). заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 10 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРУпЧанський федір федорович на-
родився 1892 р. у с. високопілля валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. заступник начальника дорожньо-
транспортної контори Управління півд. за-
лізниці. заарештований 28 травня 1938 р. як 
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член антирад. правотроцькістської диверсійної 
терористичної організації та за к.-р. роботу 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 жовтня 
1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 листопада 1956 р.

кРУскоп ян петрович народився 1897 р. 
у міст. Руйєна вольмарського пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Контролер ХЕМзу, член 
латвійського клубу «Дарбс». 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.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

кРУтас микола іларіонович народився 
1904 р. на хут. Алісівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Малі 
проходи Липецького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. У 1930(1) р. роз-
куркулений. заарештований 8 грудня 1937 р. 
за куркульську 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 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1958 р.

кРУтас михайло іларіонович народив-
ся 1908 р. на хут. Алісівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Алі-
сівка Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 8 грудня 1937 р. як 
розкуркулений, що підлягав висланню, але 
втік із села (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 9 червня 1989 р.

кРУтий василь тимофійович народився 
1898 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. велика Ко-
мишуваха петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «більшовик». заарештований 
7 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 548 
через ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 черв-
ня 1938 р. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

кРУтій іван сергійович народився 1893 р. 
у с. велика Комишуваха Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. велика 
Комишуваха петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «більшовик». заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. (ст. 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

кРУтій никифор гордійович народився 
1898 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
лика Комишуваха петрівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «більшовик». зааре-
штований 12 лютого 1938 р. (статті 548 через 
ст. 17, 542, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 21 квіт-
ня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 542, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 вересня 1957 р.

кРУтьєв віктор георгійович народився 
1896 р. у с. Черемушна валківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Економіст відділу комунального гос-
подарства при ХТз. заарештований 10 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 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

кРУЧакова софія (Шейндл) яківна 
(абрам-янкелівна) народилася 1901 р. у м. Ка-
теринослав Катеринославської губ. єврейка, 
з торговців, освіта середня, член вКп(б). про-
живала в Харкові. Секретарка тресту «Укржир-
масло». заарештована 31 грудня 1937 р. як дру-
жина засудженого ворога народу, члена к.-р. 
троцькістської організації і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Акмолінському відділенні Кар-
табу. після звільнення з-під варти прожива-
ла в м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської 
обл., працювала палітурницею в артілі «при-
дніпровець». Реабілітована 18 квітня 1956 р.

кРУЧина іван герасимович народився 
1892 р. і проживав у Харкові. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. безробітний 
за фахом альфрейник-декоратор. У 1920 р. за 
співробітництво з контррозвідкою білих за-
суджений на 5 років позбавлення волі. зааре-
штований 15 березня 1938 р. як член к.-р. бі-
логвардійської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
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Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 березня 1989 р.

кРУЧина іван омелянович народився 
1903 р. у с. Лютівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Олександрівка 
золочівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Конгресівського цукрозаводу. заарештований 
29 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 542, 
546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 вересня 1959 р.

кРУЧко антон феодосійович народився 
1908 р. у с. Радовель Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Китченків-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Штабу Укрвійськокругу. 
У 1929 р. розкуркулений. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 4 січня 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 27 липня 1989 р.

кРУШевський мартин амбросійович 
(марцин амброзимович) народився 1892 р. 
на хут. Лісний поруб житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Спільна праця». У 1933 р. за неви-
конання держзобов’язань позбавлений волі на 
3 роки. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. як соціально небез-
печний елемент, член пОв та 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 грудня 1959 р.

кРУШевський франц андрійович на-
родився 1885 р. у с. Розвертель волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Надеждине Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«воля». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації (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 18 липня 1989 р.

кРУШедольський олександр васи-
льович народився 1886 р. у с. павлівка Сум-
ського пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Рахівник венерологічного 
диспансеру. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (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 7 квітня 1989 р.

кРУШельницький георгій семенович 
народився 1901 р. у с. Нижчі вовківці про-
скурівського пов. подільської губ. Українець, 
із службовців, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. Сиваш Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Директор НСШ № 50 на 
ст. Лихачове півд. залізниці. У жовтні—грудні 
1930 р. під слідством проскурівського Рв ДпУ 
за к.-р. куркульську агітацію (ст. 5410 КК УСРР). 
У березні—квітні 1933 р. під слідством Старо-
костянтинівського Рв ДпУ за агітацію проти 
колетивізації, зв’язок із закордоном (ст. 5410 
КК УСРР). заарештований 10 лютого 1938 р. за 
к.-р. пропаганду, вербування агентів для к.-р. 
роботи (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 549 че-
рез ст. 17, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1960 р.

кРюков іван йосиïович народився 
1912 р. у с. Коробочкине зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Коробочки-
не Чугуївського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1928 р. позбавлений виборчих 
прав. 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 8 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував на ст. Ізвєсткова Амурської 
залізниці. Реабілітований 6 червня 1989 р.

кРюков йосиï тихонович народився 
1880 р. у с. Коробочкине зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Коробочкине 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1929 р. позбавлений виборчих прав 
і ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР за антирад. агітацію висланий до північ-
ного краю на 3 роки. заарештований 4 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію та поширення 
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провокаційних чуток (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 28 березня 1989 р.

кРюков семен васильович народився 
1903 р. на хут. Кругленьке вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Кругленьке віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Новий шлях». заарештований 18 люто-
го 1938 р. за агітацію проти колгоспного ладу 
та зривання зі стін портретів рад. державних 
діячів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 квітня 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 25 січня 1990 р.

кРюЧко ілля свиридович народився 
1911 р. у с. Шляхове Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ма-
тюшанка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Коваль колгоспу ім. Кірова. У 1931 р. ви-
селений за межі села як син куркуля. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та за знущання над портретами т.т. Леніна 
і Сталіна (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 16 червня 1989 р.

кРюЧко свирид андрійович народився 
1887 р. у с. Шляхове Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Матюшанка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Кірова. У 1931 р. 
виселений за межі села як куркуль. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(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. Реабілітований 16 червня 1989 р.

кРюЧков іван герасимович народив-
ся 1887 р. у с. Арапівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі «п’ятигорськ» 
у балаклійському р-ні Харківської обл. по-
збавлений виборчих прав. У 1931 р. розкур-
кулений. 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 12 квітня 1963 р.

кРюЧкова Уляна карïівна народилася 
1889 р. у с. Арапівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала і працювала сільго-
спробітницею в радгоспі «п’ятигорськ» у ба-

лаклійському р-ні Харківської обл. У 1931 р. 
розкуркулена. заарештована 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. позбавлена волі у вТТ  
на 10 років. Реабілітована 12 квітня 1963 р.

кРюЧковський олександр остаïович 
народився 1908 р. у с. Кам’яний Майдан Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Сердобине вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Коваль колгоспу «за заможне життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
5 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
на користь іноземної 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. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1960 р.

кРяж сильвестр терентійович народився 
1888 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1934 рр. член 
вКп(б). проживав на ст. Куп’янськ-вузл. 
північно-Донецької залізниці. Робітник депо. 
заарештований [2 листопада] 1937 р. як завер-
бований німецькою контррозвідкою у 1918 р. 
та за к.-р. шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (статті 5410 ч. 1, 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 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

кРят марія ананіїна народилася 1886 р. 
у с. Унгри Сорокського пов. бессарабської губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, кандидат 
у члени вКп(б). проживала в Харкові. Робіт-
ниця ХЕТзу. заарештована 24 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність на користь Румунії 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 7 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кРяЧко денис костянтинович народився 
1889 р. у с. Геніївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Геніївка зміївського 
р-ну Харківської обл. Чорнороб харківського 
заводу «Серп і молот». заарештований 1 берез-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність, антирад. 
агітацію та шкідництво (статті 546, 549, 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито великобурлуцьким 
Рв НКвС 14 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
159 КК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ксегоРаті микола григорович наро-
дився 1892 р. у с. Яригино Обоянського пов. 
Курської губ. Українець, із службовців, осві-
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та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер канатного заводу. заарештований 
28 лютого 1938 р. за належність до білогвар-
дійського підпілля (статті 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 29 серпня 1958 р.

ксенофонтов георгій сïиридонович 
народився 1914 р. у с. Сартана Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. Грек, із 
селян, освіта неповна середня спеціальна, по-
запарт., у 1929—1932 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Кресляр-копіювальник Укр-
проектмісцепрому. заарештований 30 грудня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і ко-
місією 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 21 лютого 1958 р.

ксенський моріц менахимович наро-
дився 1900 р. у м. Кельці Келецька губ. єврей, 
із службовців, освіта початкова, позапарт., 
1932—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Товарознавець-приймальник Голов-
цукру. заарештований 29 березня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 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 16 червня 1989 р.

ксьондзиков (ксьондз) йосиф вой-
цехович народився 1906 р. у с. жищинці 
проскурівського пов. подільської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Кислівському бурякорадгоспі 
у Куп’янському р-ні Харківської обл. Робіт-
ник на будівництві бурякорадгоспу. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. націоналістичного 
угруповання (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 23 вересня 1960 р.

кУ но василь васильович народився 
1887 р. у с. Ланфан, Китай. Китаєць, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Микитівка Рубіжанського р-ну Донецької 
обл. Агент з постачання райспоживспілки. 
заарештований 19 лютого 1938 р. як член 
к.-р. шпигунської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 31 жовтня 1938 р. (статті 546, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-

стріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

кУбельська яніна йосифівна народи-
лася 1900 р. у с. Цмівка заславського пов. во-
линської губ. полька, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний маяк». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселена з прикордон-
ної смуги. заарештована 25 листопада 1937 р. 
як член к.-р. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 6 лютого 1960 р.

кУбельський микола теофілович 
народився 1895 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волось-
ка балаклія Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 2-ї п’ятирічки. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. як член к.-р. націона-
лістичної організації та за шпигунську к.-р. 
діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1966 р.

кУбиШкін микита андрійович наро-
дився 1900 р. у с. у с. Мілова зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мілова балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 24 лютого 1930 р. (статті 548, 5417 
КК УСРР позбавлений волі в концтаборі на 
3 роки. заарештований 18 листопада 1937 р. 
як член к.-р. терористичного угруповання 
та за к.-р. агітацію (статті 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 листопада 1937 р. Реабілітова-
ний 24 лютого 1961 р. і 29 липня 1960 р.

кУбіцький альбін войцехович народив-
ся 1896 р. у с. Козачівка вінницького пов. 
подільської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Муляр 
колгоспу «Червоний партизан». У 1930 р. під 
арештом за антирад. агітацію. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 16 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність (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 
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про розстріл. Розстріляний 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

кУбРак іван тихонович народився 1900 р. 
на хут. Немишля Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Чорнороб 
Кар’єроуправління. заарештований 5 травня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
10 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
22 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

кУбРак федір андріанович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. бухгалтер 
металоштампувального заводу № 5. зааре-
штований 10 липня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської шпигунської диверсійної органі-
зації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 4 березня 1939 р.

кУбРик ганна семенівна народилася 
1893 р. у м. Деражня Летичівського пов. по-
дільської губ. єврейка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 14 грудня 1937 р. 
як дружина засудженого і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 січня 1938 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в сел. потьма Мордовської 
АРСР. Реабілітована 28 лютого 1958 р.

кУбРик дмитро якович народився 1888 р. 
у м. жмеринка вінницького пов. подільської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Головний інже-
нер тресту «Коксохіммонтаж». заарештований 
8 серпня 1937 р. за шкідницьку діяльність у кок-
сохімічній промисловості (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 10 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1957 р.

кУб’як костянтин антонович народився 
1885 р. у с. Циприянки Сохачевського пов. 
варшавської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кра-
вець швейторгу «Союзтекстиль». заарештова-
ний 15 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність (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 21 серпня 1989 р.

кУдбалянц гайрік мкртчанович на-
родився 1903 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Чистильник взуття арті-
лі «Схід». заарештований 4 березня 1938 р. 
як член к.-р. дашнацької націоналістичної 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 травня 1959 р.

кУделін олексій тихонович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Комірник 
ХЕТІ. заарештований 28 лютого 1938 р. за на-
лежність до к.-р. білогвардійського підпілля 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 31 травня 1989 р.

кУделя (кóдель) віктор омелянович на-
родився 1907 р. у с. велика Грибановка бо-
рисоглебського пов. Тамбовської губ. Укра-
їнець, з міщан, освіта початкова, позапарт., 
у 1924—1930 рр. член вЛКСМ. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. помічник бухгалтера радгоспу «Черво-
ний жовтень». заарештований 20 жовтня 
1937 р. як член к.-р. розвідувальної 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 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 червня 1960 р.

кУдиненко йосиï сергійович народив-
ся 1900 р. у с. петроварварівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник цукрового заводу. У 1930 р. роз-
куркулений і в адміністративному порядку ви-
сланий на Урал, із заслання втік. заарештова-
ний 9 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК 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 у м. Молотовськ Архангель-
ської обл. Реабілітований 15 вересня 1967 р.

кУдиненко (кóдененко) олександр 
іванович народився 1901 р. у с. Синиха 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Майстер-пекар Цукроробкому. У 1931 р. 
розкуркулений і висланий на Урал на 5 ро-
ків. заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. 
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агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 13 березня 1989 р.

кУдиненко федір михайлович на-
родився 1895 р. на хут. петроварварівка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник фабрики «Червоний 
кондитер». У 1929 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1931 р. під слідством 
Куп’янського Рв ДпУ. заарештований 20 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 17 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

кУдинов іван йосиïович народив-
ся 1908 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1929 р. заступник голови ради Тсоавіахі-
му заводу № 183. заарештований 26 груд-
ня 1937 р. за участь у військово-фашистській 
змові (статті 541 п. «в», 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Ов НКвС ХвО 3 квітня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кУдРинський олександр васильович 
народився 1898 р. у с. пахомово Сольвичегод-
ського пов. вологодської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта незакінчена вища, член вКп(б) 
з 1919 р. проживав у Харкові. Слухач вГА 
РСЧА, майор. заарештований 15 червня 1938 р. 
як учасник військово-фашистської змови (стат-
ті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 11 липня 1939 р. виправданий.

кУдРін кирило володимирович народив-
ся 1896 р. у с. Терпіння Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, із селян, освіта ви-
ща, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харко-
ві. Начальник пасажирської служби Управлін-
ня півд. залізниці. заарештований 25 серпня 
1937 р. як член троцькістської к.-р. диверсій-
ної організації та за шкідницьку диверсійну 
діяльність на залізничному транспорті (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1957 р.

кУдРіна валентина дорофіївна наро-
дилася 1902 р. у м. Мелітополь Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Росіянка, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
4 січня 1938 р. як дружина засудженого (наказ 
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 волі у вТТ на 8 років. 

На 1956 р. проживала в м. Мелітополь Хер-
сонської обл. Реабілітована 25 травня 1956 р.

кУдРя григорій миколайович народив-
ся 1906 р. у с. Лозова Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1926 р. про-
живав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Інструктор політвідділу 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької заліз-
ниці. заарештований 14 січня 1938 р. як член 
диверсійної шкідницької організації (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 30 жовтня 1938 р. (статті 547, 
548, через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 
12 років тюремного ув’язнення з пораженням 
прав на 5 років і конфіскацією особистого май-
на. Ухвалою особливої наради при МвС СРСР 
від 1 листопада 1944 р. термін покарання зни-
жено на 3 роки. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 18 травня 1949 р. за належність 
до правотроцькістської організації висланий 
на поселення. Реабілітований 6 квітня 1957 р. 

кУдРя григорій федорович народився 
1895 р. у м. валки валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. член 
вКп(б). проживав на ст. Куп’янськ-Сорт. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Начальник 
експедиції. заарештований 30 листопада 1937 р. 
як член к.-р. організації та за шкідницьку ді-
яльність (статті 547, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1969 р.

кУдРявцев іван ілліч народився 1898 р. 
у с. Табаївка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Табаївка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «піщане». Розкуркулений. заарешто-
ваний 29 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(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 29 грудня 1963 р.

кУдРявцев микола іванович народився 
1875 р. у м. бобров бобровського пов. воронезь-
кої губ. Росіянин, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Стоматолог поліклініки Іп-
Рзу. У 1920 р. під арештом Харківської губЧК. 
У 1932 р. під арештом Ізюмського Рв ДпУ. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. шпигунської організації, за шкідництво та 
антирад. агітацію (статті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1957 р.
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кУдРявцева-спеРанська ніна оле-
ксандрівна народилася 1899 р. у м. Тамбов Там-
бовської губ. Росіянка, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Керуюча справами заводу «Харпластмас». за-
арештована 27 листопада 1937 р. як дружи-
на зрадника батьківщини (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 квітня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Акмолінському 
відділенні Картабу. звільнена з-під варти 27 ве-
ресня 1945 р. Реабілітована 1 вересня 1956 р.

кУдРяШова габріель-марія авгóстівна 
народилася 1884 р. у м. вільно віленської губ. 
полька, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. без певних занять. за-
арештована 11 березня 1938 р. за підозрою 
у проведенні розвідувальної діяльності (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. за 
антирад. агітацію вислана до Казахстану на 
5 років. Реабілітована 29 квітня 1989 р.

кУдь дмитро тимофійович народився 
1881 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. Робітник контори 
Дорбуду. заарештований 7 травня 1938 р. як 
член к.-р. української націоналістичної ор-
ганізації (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти 
на підписку про невиїзд (ст. 159 КпК УРСР).

кУдь стеïан дмитрович народився 1903 р. 
і проживав у Харкові. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Робітник юМзу. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 21 липня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
16 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти 
на підписку про невиїзд (ст. 159 КпК УРСР).

кУза йосиф павлович народився 1900 р. 
у с. боднари Ловицького пов. варшавської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Міліціонер дивізіону ре-
гулювання вуличного руху НКвС. заарешто-
ваний 5 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
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 27 січня 1959 р.

кУзев павло михайлович, äèâ. ÊÓЗ²Â 
(Êóçåâ) Ïàâлî Ìèõàйлîâèч.

кУземський олександр лóкич на-
родився 1898 р. у міст. Теребовля Теребов-
лянського пов. провінції Східна Галичина 

Австро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пекар хлібопекарні 9-ї військової 
авіаційної школи у с. Рогань Харківського 
р-ну Харківської обл. заарештований 15 квіт-
ня 1938 р. як резидент польської розвідки 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1959 р.

кУзилиЧинський давид Шмóль йо-
сильович народився 1880 р. у м. Янів Кобрин-
ського пов. Гродненської губ. єврей, з робітни-
ків, освіта середня, позапарт., у 1906—1914 рр. 
член бунду. проживав у Харкові. без певних за-
нять. заарештований 27 травня 1938 р. за шпи-
гунство (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 жовт-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

кУзів (кóзев) павло михайлович наро-
дився 1888 р. у с. Рівня Калуського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Русин, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Москалівка вовчанського р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (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 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кУзін микола модестович народився 
1900 р. у м. полтава полтавської губ. Росія-
нин, з дворян, освіта вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Інженер конструкторського 
відділу заводу «Серп і молот». заарештований 
4 жовтня 1937 р. за шкідницьку роботу та анти-
рад. агітацію серед інженерно-технічних робіт-
ників (статті 547, 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. Термін покарання відбував у бамтабі. 
На 1960 р. проживав у м. Ковров владимир-
ської обл. Реабілітований 4 листопада 1960 р.

кУзін федір євстигнійович народився 
1892 р. у м. Смоленськ Смоленської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта вища, член вКп(б) 
з 1919 р. проживав у Харкові. заступник за-
відувача с.-г. відділу обкому Кп(б)У. заареш-
тований 6 вересня 1937 р. як член антирад. 
організації правих (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
20 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіскацією 
майна. Розстріляний 20 січня 1938 р. у Києві. 
Реабілітований 14 квітня 1956 р.
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кУзнецов андрій петрович народився 
1911 р. у с. Маяки Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта не-
повна середня, позапарт. проживав у сел. Ри-
жів Харківського р-ну Харківської обл. без 
певних занять, за фахом спеціаліст з військо-
во-службового собаківництва. заарештований 
27 серпня 1937 р. за терористичні настрої, 
антисемітські висловлювання та зґвалтування 
(статті 5411, 1452, 1621 КК УРСР) і комісією 
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 1 вересня 1989 р.

кУзнецов антон сергійович народився 
1906 р. у с. Руська Конопелька Суджанського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник Трансбагажбюро. заарештований 2 липня 
1938 р. за спекуляцію промтоварами і система-
тичну антирад. агітацію (статті 127, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 19 грудня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Реабілітований 8 жовтня 1965 р. 

кУзнецов володимир васильович наро-
дився 1907 р. у м. вітебськ вітебської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бригадир заводу № 183. 
заарештований 18 квітня 1938 р. як член поль-
ської шпигунської організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 546, 
547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

кУзнецов володимир семенович на-
родився 1899 р. у м. полтава полтавської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер Оргчормету. заарештований 19 листопада 
1937 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (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 14 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

кУзнецов григорій андрійович наро-
дився 1897 р. у с. велика бабка вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вели-
ка бабка Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Робітник радгоспу НКвС. У 1931 р. май-
но конфісковане. заарештований 6 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію, спекуляцію та погра-
бування (статті 80, 5410, 127 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 

11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

кУзнецов григорій михайлович наро-
дився 1915 р. у с. Манжерок бійського пов. 
Томської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вЛКСМ. 
Служив у с. бабстово єврейської Автономної 
області Далекосхідного краю. Червоноармієць 
окремого батальйону зв’язку 34-ї стріл. дивізії 
20-го стріл. корпусу. заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. агітацію та к.-р. діяльність 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР), справу закрито 
168-ю військовою прокуратурою 18 жовтня 
1938 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР). На 1973 р.  
проживав у м. барнаул Алтайського краю.

кУзнецов микола васильович народився 
1884 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з дворян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1903—
1904 рр. член РСДРп(м). Технік-секретар геоло-
гічного сектора Харківської контори Союзтранс-
тресту НКШС. заарештований 4 квітня 1938 р. 
як член к.-р. правотроцькістської організації 
(ст. 5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 5411, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 лютого 1957 р.

кУзнецов михайло павлович народив-
ся 1872 р. у с. благодатне Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. благо-
датне барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник барвінківського спиртзаводу № 79. 
У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
24 жовтня 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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 7 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 31 березня 1989 р.

кУзнецов олексій михайлович наро-
дився 1911 р. у с. Михайлівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». У 1930 р. [роз-
куркулений], позбавлений виборчих прав. заа-
рештований 5 серпня 1937 р. як розкуркулений 
та за поширення к.-р. чуток про позику оборо-
ни СРСР (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 30 червня 1989 р.

кУзнецов сергій іванович народив-
ся 1884 р. у с. Руська Конопелька Суджан-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. візник Трансбагажбюро. У 1930 р. 
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розкуркулений. заарештований 2 липня 
1938 р. за спекуляцію промтоварами та анти-
рад. агітацію (статті 127, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 19 грудня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 8 жовтня 1965 р.

кУзнецов федір микитович народився 
1909 р. у с. Утківка Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Рокитне Ново-
водолазького р-ну Харківської обл. Робітник 
електростанції ст. Харків-Сорт. півд. залізни-
ці. заарештований 7 січня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 4 травня 1938 р. засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 20 листопада 1992 р. 

кУзнецов федот іовович народився 
1887 р. у с. Мале Алексєєво Тверської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1927 р. проживав у Харкові. Інспектор відділу 
охорони залізниці. заарештований 14 грудня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 7 січня 1938 р. за відсутності складу 
злочину, з-під варти звільнений 25 січня 1938 р.

кУзнецова марія сергіївна народилася 
1896 р. у с. Кабуське Коломенського пов. Мос-
ковської губ. Росіянка, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Швачка ар-
тілі «Трикотаж». заарештована 11 травня 1938 р. 
як дружина зрадника батьківщини (статті 548, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 травня 1939 р. як со-
ціально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 5 років. На 1957 р. проживала в Хар-
кові. після звільнення з-під варти проживала 
в Харкові, працювала санітаркою в пологовому  
будинку № 2. Реабілітована 6 серпня 1957 р.

кУзнецова наталія василівна народи-
лася 1897 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітниця фабрики «Кофок» № 1. заарештована 
14 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 27 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУзниЧенко аврам іванович народив-
ся 1877 р. у с. Шипувате вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шипува-
те великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю. заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. за к.-р. агітацію, 
терористичні наміри щодо тт. Сталіна, воро-
шилова, Кагановича (статті 5410 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 27 березня 1989 р.

кУзниЧенко гнат кóзьмич народився 
1887 р. у с. Шипувате вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав і працював двірником у Ка-
учукпромрадгоспі № 16 у великобурлуцькому 
р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав і за к.-р. діяль-
ність висланий до м. Архангельськ на 3 роки. 
заарештований 1 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію та терористичні наміри щодо осіб, 
які його рокуркулювали (статті 548, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

кУзниЧенко іван васильович наро-
дився 1908 р. у с. Шипувате вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав і працював 
слюсарем у радгоспі «Федорівський» у вели-
кобурлуцькому р-ні Харківської обл. зааре-
штований 6 вересня 1937 р. за шкідницьку ро-
боту та 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.

кУзниЧенко іван гордійович народив-
ся 1890 р. у с. Рогозянка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рогозянка 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. Тес-
ля-поденник. У 1930 р. розкуркулений, висла-
ний до північного краю на 3 роки. На засланні 
перебував у м. Архангельськ. заарештований 
29 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 вересня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Івдельтабі в Свердлов-
ській обл. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кУзниЧенко микита іванович наро-
дився 1870 р. у с. Шипувате вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Іва-
нівка великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Селянин-одноосібник. У 1931 р. розкур-
кулений; висланий на Урал, з місця заслан-
ня втік. заарештований 6 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 
1938 р. (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 20 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 8 червня 1962 р.

кУзниЧенко назар петрович народив-
ся 1884 р. у вовчанському пов. Харківської 
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губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Шевченкове перше вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. Сто-
рож колгоспу ім. Косіора. заарештований 
14 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.

кУзниЧенко сергій іванович народився 
1887 р. у с. Шипувате вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. веселий ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Сторож 
радгоспу «Червона хвиля». У 1932 р. розкурку-
лений. заарештований 21 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації, за к.-р. агітацію, терористичні 
наміри щодо тов. Сталіна (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

кУзУб семен олександрович народився  
1887 р. у м. Краснокутськ богодухівського  
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Сторож колгоспу «жовтневий орач». за-
арештований 21 березня 1938 р. за ворожі 
настрої, к.-р. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 16 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 26 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 3 лютого 1956 р.

кУзУб федот сергійович, див. ÊОЗÓБ 
(Êóçóá) Фåäîò Сåðг³йîâèч.

кУзУба михайло харитонович народився 
1901 р. у м. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Роздори 
Синельниківського р-ну Дніпропетровської 
обл. Тесля МТС. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 5 березня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської куркульської організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
28 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 серпня 1957 р.

кУзь іван петрович народився 1894 р. 
у с. Княже золочівського пов. провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської імперії. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. продавець 2-го Держпивзаводу. за-
арештований 8 серпня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь польщі (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 15 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кУзь катерина миколаївна народилася 
1891 р. у м. Клин Клинського пов. Московської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Кухарка фабрики 
ім. Тінякова. заарештована 17 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 березня  
1938 р., з-під варти звільнена 7 квітня 1938 р.

кУзько михайло антонович народився 
1897 р. у с. ємільчине Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Катери-
нівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Тракторист колгоспу ім. Молотова. У 1934 р. 
за саботаж і невиконання хлібозаготівлі (ст. 58 
КК УСРР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 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.

кУзьменко володимир федорович на-
родився 1898 р. у м. Александровськ-Грушов-
ський Черкаського окр. Області війська Дон-
ського. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
друкарні інвалідів. заарештований 22 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію, належність до 
білогвардійського підпілля (статті 5410, 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 29 березня 1989 р.

кУзьменко іван артемович народив-
ся 1890 р. у с. Ковалі житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у с. валер’янівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 8-го 
березня, тесля. заарештований 21 січня 1938 р. 
за ворожі настрої та к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР), справу закрито Кегичівським 
Рв НКвС 8 березня 1939 р. за недостатності 
зібраних даних зі звільненням з-під варти.

кУзьменко іларіон ісакович народився 
1896 р. у с. ємільчине Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чорнолоз-
ка Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прапор». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 17 лютого 
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1938 р. як член к.-р. повстанської організації, 
шкідництво, антирад. агітацію (статті 547, 5410 
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 26 червня 1959 р.

кУзьменко максим овсійович наро-
дився 1895 р. у с. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 1 Трав-
ня. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 26 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації, за шкідництво та 
антирад. 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.

кУзьменко митрофан іванович наро-
дився 1886 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. золочів зо-
лочівського р-ну Харківської обл. Учитель СШ 
№ 1. 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) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

кУзьменко олександр іванович на-
родився 1898 р. у с. Глушкове [Рильського 
пов.] Курської губ. Українець, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у м. Охтирка Охтирського р-ну Харківської 
обл. Старший агроном райземвідділу. зааре-
штований 3 березня 1938 р. як член україн-
ської військової націоналістичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 542, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

кУзьменко федір леонтійович наро-
дився 1874 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. зо-
лочів золочівського р-ну Харківської обл. 
Тесля за наймом. У 1930 р. розкуркулений 
і разом з родиною висланий до північного 
краю. У 1932 р. втік. заарештований 6 серп-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність та 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 27 грудня 1993 р.

кУзьменко федір стеïанович наро-
дився 1888 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у минулому член вКп(б). Оглядач 
вагонів ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 січня 1938 р. засуджений на 
6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Ухвалою пленуму верховного 
Суду СРСР від 25 липня 1940 р. вважається 
засудженим за ст. 5621, ч. 1 КК УРСР до по-
збавлення волі в зМУ на 2 роки з зарахуван-
ням терміну, відбутого під вартою. 

кУзьменко федір стеïанович народив-
ся 1890 р. у с. Новоселівка Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, соціальне похо-
дження та освіта невідомі, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник складу ст. Основа півд. 
залізниці. Розкуркулений. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС  
по Курській обл. від 12 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у печортабі, де й помер 13 жовт- 
ня 1943 р. Реабілітований 19 грудня 1958 р. 

кУзьмиЧ іван прохорович народився 
1910 р. у с. Топільня Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Мирне Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Робітник Свердлов-
ського спиртзаводу. У 1935 р. адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 29 грудня 1937 р. за 
к.-р. роботу та висловлювання к.-р. поглядів 
(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.) позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. Реабілітований 12 червня 1989 р.

кУзьмиЧ іван семенович народився 
1905 р. у с. Топільня Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мирне Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 січня 1965 р.

кУзьмін григорій сергійович народився 
1897 р. у с. подолівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Слов’янськ 
Слов’янського р-ну Донецької обл. Робітник 
залізничної дільниці Слов’янськ—Лозова. 



401Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

У 1932 р. розкуркулений. У 1933 р. за неви-
конання держзабов’язань та спротив пред-
ставникам влади (статті 58, 69 КК УСРР) за-
суджений на 8 років позбавлення волі. за ка-
саційною скаргою строк покарання знижено 
до 3 років. заарештований 25 жовтня 1937 р. 
за к.-р. 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. 
Реабілітований 14 червня 1989 р. 

кУзьмін микола олександрович наро-
дився 1900 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Голова сіль-
ради в с. Новопокровка Чугуївського р-ну. 
заарештований 15 червня 1938 р. як член 
к.-р. повстанської організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 30 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУзьмін мирон сергійович народився 
1877 р. у с. подолівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. подолівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний хлібороб». У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 23 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 25 квітня 1938 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі з обмеженням прав на 3 ро-
ки. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

кУзьмін федір тимофійович народився 
1900 р. у м. Аккерман Аккерманського пов. 
бессарабської губ. Росіянин, з міщан, освіта 
середня, член вКп(б) з 1924 р. проживав 
у Харкові. Робітник Харківського приймально-
передавального радіоцентру. заарештований 
6 жовтня 1937 р. за шпигунську роботу на ко-
ристь Румунії (ст. 541 п. «а» 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 вересня 1989 р.

кУзьмінов сергій єгорович народився 
1902 р. на хут. Тимофіївський Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Краснопавлівка Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник 
радгоспу ім. 8-го березня у Сахновщинському 
р-ні. У 1929 р. розкуркулений і за антирад. 
агітацію проти хлібозаготівлі та інших держ-
податків (ст. 5410 КК УСРР) засуджений на 
5 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував в Ухтпечтабі. заарештований 4 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 

КК УРСР), 20 лютого 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд і Харківським 
облсудом 8 березня 1939 р. виправданий.

кУзьмінський адольф сильвестрович 
народився 1913 р. у с. поташня Київського 
пов. Київської губ. поляк, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер-
склодув склозаводу. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 16 квітня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної 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 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

кУзьмінський олексій матвійович 
народився 1894 р. у с. Судилків заславського 
пов волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Шля-
хове Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. заарештований 
4 лютого 1938 р. як член к.-р. націоналістич-
ної групи та за антирад. агітацію (статті 546, 
5411, 5410 КК УРСР), справу закрито Кеги-
чівським Рв НКвС 4 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУзьмінський петро віталійович на-
родився 1899 р. у с. Тартачок житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зарубин-
ка вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Гігант». У 1930 р. розкуркулений. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
20 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 26 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1961 р.

кУзьмінський семен абрамович на-
родився 1882 р. у м. Гайсин Гайсинського пов. 
подільської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Го-
ловний інженер тресту «Союзборошно». заа-
рештований 7 листопада 1937 р. за шкідницьку 
роботу (статті 5411, 548 через ст. 17 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1958 р.

кУйбіда-веРжбицька марія оïана-
сівна народилася 1883 р. у м. Летичів Летичів-
ського пов. подільської губ. Українка, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт. проживала 
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в сел. жихар Харківського р-ну Харківської 
обл. Учителька жихарської транспортної 
школи. заарештована 15 березня 1938 р. за 
участь у петлюрівському русі у 1919 р. та за 
участь у к.-р. націоналістичній повстанській 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і постановою УДб УНКвС по Харківській 
обл. від 25 березня 1939 р. справу направлено 
до Харківської обласної прокуратури на при-
пинення. Рішення у справі відсутнє.

кУк владислав авгóстович народився 
1886 р. у с. Ягодинка житомирського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. будьонівка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. У 1935 р. в адміністративному 
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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

кУкавська марія йосиïівна народила-
ся 1899 р. у м. Радом Радомської губ. Росіянка, 
із службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в м. Люботин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Медпрацівниця Люботинської 
санітарної станції. заарештована 9 вересня 
1938 р. як дружина члена правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 жовтня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент передана під гласний нагляд ор-
ганів НКвС за місцем проживання терміном 
на 2 роки. Реабілітована 26 травня 1995 р.

кУкавський антон Романович наро-
дився 1884 р. у с. Дубровиця велика бєльсько-
го пов. Седлецької губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1928 р. про-
живав у сел. Люботин Харківського р-на Хар-
ківської обл. Начальник 7-ї дистанції зв’язку 
ст. Люботин півд. залізниці. заарештований 
17 січня 1938 р. як член к.-р. правотроць-
кістської диверсійної шкідницької організації 
(статті 547, 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 28 листопада 1960 р.

кУкас гóстав теодорович народився 
1903 р. у с. Старі Серби Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу ім. Сталіна. 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, 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 Хар-
кові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

кУкелко владислав вікентійович наро-
дився 1871 р. у с. Старі Мамаївці Чернівець-
кого пов. Герцогства буковина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. ви-
кладач Харківського інженерно-будівельного 
інституту. У 1920 р. під арештом органів ЧК 
у м. Одеса. заарештований 30 вересня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та 
агент іноземної розвідки (статті 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 4 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

кУкліновський антон іванович наро-
дився 1907 р. у с. Хмелівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Куцо-Ганебне Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу. У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
27 листопада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і про-
курора СРСР від 30 грудня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в концтаборі на 10 років. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 січ-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Каргопольтабі. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кУкліновський іван модестович на-
родився 1913 р. у с. Хмелівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Старе 
Мажарове зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 24 грудня 
1937 р. як член польської націоналістичної 
організації, за антирад. агітацію та к.-р. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 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 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

кУкліновський модест карлович на-
родився 1885 р. у с. Хмелівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
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мен., позапарт. проживав у с. Старе Мажа-
рове зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1930 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1936 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 липня 1989 р.

кУкоба микола никонович народився 
1915 р. у с. бударки вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. білий Колодязь 
вовчанського р-ну Харківської обл. Робітник 
цукрового заводу. У 1930 р. розкуркулений 
разом з батьком, підлягав висланню, втік. 
заарештований 16 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. 
Термін покарання відбував у Амуртабі, пра-
цював землекопом, бригадиром вантажників. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 січня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

кУлаковський антон валентинович 
народився 1893 р. у м. Шавлі Шавельського 
пов. Ковенської губ. Литовець, із робітників, 
освіта початкова, позапарт.,у 1919—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
райкомгоспу. заарештований 15 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і проку-
рора СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в концтаборі на 10 років. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у інвалідному табпункті № 1 північ-
залізничтабу. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 жовтня 1944 р. термін по-
карання знижений до фактично відбутого зі 
звільненням з-під варти, а ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 16 січня 1952 р. су-
димість була знята. 6 листопада 1944 р. звіль-
нений з-під варти з печорського відділення 
Ухтпечтабу. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

кУлаковський антон граціанович на-
родився 1880 р. на хут. безинка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Новодмитрівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «вірний шлях». У 1936 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 9 вересня 1937 р. 

за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 28 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кУлаковський антон тимофійович на-
родився 1886 р. у с. Дуброва житомирського 
пов. волинської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Улянів-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях Леніна». в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію та к.-р. діяльність (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

кУлаковський аïоллон граціянович 
народився 1890 р. у с. Мальованка заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Данилівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «перемога». У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 10 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 16 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 2 серпня 1989 р.

кУлаковський іван антонович наро-
дився 1915 р. у с. Андріївка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Улянівка зачепилівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Шлях 
Леніна». У 1934 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 29 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
та за антирад. діяльність (статті 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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

кУлаковський людвіг аïоллонович 
народився 1907 р. у с. Стара богушівка жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Миколаївка Друга близнюківського 
р-ну Харківської обл. Тракторист колгоспу 
ім. 13-річчя жовтня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 21 січня 1938 р. як 
член польської націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 5 березня 1971 р.

кУлаковський фелікс антонович на-
родився 1912 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новодми-
трівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 11 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 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

кУлеШов олексій петрович народився 
1883 р. у с. Лінивка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Гардеробник харківської 
міської поліклініки № 1 ім. пирогова. У 1930 р. 
6 міс. під вартою за антирад. агітацію. зааре-
штований 17 лютого 1938 р. за антирад. минуле 
та к.-р. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 26 червня 1939 р. за ст. 78 
КК УРСР виправданий, а за ст. 5413 КК УРСР 
засуджений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 3 роки. Ухвалою судо-
вої колегії в кримінальних справах верховного 
Суду УРСР від 17 вересня 1939 р. термін по-
карання знижено до 5 років з пораженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 11 березня 1996 р.

кУлжинський леонтій іванович наро-
дився 1901 р. у м. бєжець бєжецького пов. Твер-
ської губ. Росіянин, з дворян, освіта вища, поза-
парт., у 1922—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інженер Союзтрансбуду. заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. як член пОв (статті 541 
п. «б», 546, 547, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 21 вересня 1939 р. виправданий.

кУлик василь євстафійович народився 
1907 р. у с. павлівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. пав-
лівка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Шлях до комунізму». У 1930 р. 
розкуркулений, висланий на 5 років до північ-
ного краю. На засланні перебував у м. Архан-
гельськ. заарештований 15 вересня 1937 р. за 
антирад. 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 по-
карання відбував у печортабі. На 1953 р. про-
живав у с. плавуни василівського р-ну запо-
різької обл. Реабілітований 23 березня 1955 р.

кУлик василь кіндратович народився 
1907 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Харківського р-ну Харківської обл. Охоронець 
харківської фабрики «Червоний жовтень». за-
арештований 17 жовтня 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. Термін покарання відбував у м. Сво-
бодний, м. Комсомольськ-на-Амурі, сільгосп-
таборі в Саратовській обл. На 1968 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1968 р.

кУлик василь маркович народився 1906 р. 
у с. Матвіївка богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. пісочин Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської терористич-
ної диверсійної організації на півд. залізниці 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 3 січня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 4 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 березня 1958 р.

кУлик гордій олександрович народив-
ся 1887 р. на хут. Куликів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. безруки 
Харківського р-ну Харківської обл. Тесля-по-
денник. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. Ухвалою особливої наради при 
колегії ДпУ УСРР від 17 лютого 1931 р. ви-
сланий до північного краю на 3 роки. На 
засланні перебував у м. вологда, через 6 міс. 
втік. заарештований 6 серпня 1937 р. за к.-р. 
куркульську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у північзалізничтабі в Комі АРСР, 
звільнений з-під варти 29 березня 1943 р. за 
директивою НКвС від 23 жовтня 1942 р. Реабі-
літований 17 жовтня 1996 р. і 12 червня 1989 р.

кУлик іван григорович народився 1898 р. 
у с. Огульці валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер харківської 
бази № 1 Міськплідовочтари. заарештований 
4 березня 1938 р. як член антирад. української 
націоналістичної 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 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.
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кУлик іван григорович народився 
1904 р. у с. павлівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Що-
голівка богодухівського р-ну Харківської обл. 
Робітник депо ст. Люботин півд. залізниці. 
заарештований 21 січня 1938 р. як син кур-
куля, який обманним шляхом влаштувався 
на роботу на транспорт та за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 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. Термін покарання відбував 
у ббК. Реабілітований 30 березня 1989 р. 

кУлик іван маркович народився 1904 р. 
у с. Куп’єваха богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. пісочин Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
Тов. півд. залізниці. У 1918—1937 рр. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 14 січ-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 14 травня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням прав на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у волготабі, де й по-
мер 1942 р. Реабілітований 4 лютого 1959 р. 

кУлик іван панкратійович народився 
1903 р. у с. Крюкове Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1925 р. про-
живав у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ДЕС № 2. заарештований 
12 жовтня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
диверсійної організації (статті 547, 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 17 серпня 1989 р.

кУлик іван терентійович народився 
1887 р. у с. Тальне Уманського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Інженер-будівель-
ник Харківського міськсоцзабезу. з березня 
1921 до травня 1922 р. під слідством Ізюм-
ського окрвідділу ДпУ за к.-р. діяльність. 
заарештований 27 березня 1938 р. як член 
української націоналістичної повстанської 
організації, яка готувала збройне повстання 
проти рад. влади (статті 542, 549, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 листопада 1939 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
в Унжтабі. Реабілітований 25 травня 1989 р.

кУлик іван федорович народився 1910 р. 
у с. Гаврилівка валківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 

кандидат у члени вКп(б) з 1931 р. проживав 
у м. валки валківського р-ну Харківської обл. 
завідувач валківської районної ощадкаси. за-
арештований 24 червня 1938 р. як член анти-
рад. організації правих (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
159 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУлик максим григорович народився 
1914 р. у с. павлівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. відбував термін по-
карання на Ікшанській дільниці Дмиттабу 
в Московській обл. за вироком лінсуду півд. 
залізниці від 13 грудня 1934 р. (ст. 174 КК 
УСРР). Справу порушено 3-м відділенням 
Дмиттабу НКвС 8 січня 1938 р. за поширення 
наклепницьких чуток про особисте життя чле-
нів уряду (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і ухвалою 
судової трійки при УНКвС по Московській 
обл. від 10 січня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Реабілітований 25 серпня 1989 р.

кУлик микола маркович народився 
1899 р. у с. пригоже павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник завідувача товаротехніч-
ної бази «заготзерно». заарештований 21 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію та незаконне 
зберігання зброї (статті 548, 5410 ч. 1 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 22 березня 1989 р.

кУлик михайло михайлович народився 
1907 р. у с. Решетилівка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта не-
відома, член вКп(б) з 1929 р. проживав у Хар-
кові. заступник голови по роботі з молоддю 
Тсоавіахіму. заарештований 6 вересня 1937 р. 
як член антирад. троцькістської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

кУлик михайло оксентійович (ващен-
ко стеïан семенович, ніколаєнко михайло 
іванович, молчанов микола петрович) на-
родився 1908 р. у с. Козачка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козачка 
зміївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 16 листопада 1937 р. 
за пограбування та погрози активу села і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 грудня 1937 р. (статті 548, 5617 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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27 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
10 жовтня 1995 р.

кУлик олександр олександрович наро-
дився 1899 р. у с. брусове Хорольського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
Інструктор з фізкультури барвінківської рай-
ради. заарештований 9 березня 1938 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито барвінківським Рв НКвС 28 січня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 19 березня 1939 р.

кУлик орест данилович народився 1900 р. 
у с. Старі Кути Косівського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. безробітний інженер. У 1921 р. під 
арештом органів ЧК. заарештований 30 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської організації УвО (статті 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

кУлик павло авакóмович народився 
1893 р. у с. Росава Канівського пов. Київ-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Економіст 
облпромспілки. заарештований 18 грудня 
1937 р. як член антирад. української націо-
налістичної терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1955 р.

кУлик прокоïій тимофійович народив-
ся 1912 р. у с. велика Комишуваха Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Надеждівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Робітник Надеждівського 
спиртзаводу. У 1930 р. родина розкуркуле-
на. заарештований 2 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Нижньоамурському вТТ. 
[помер 4 лютого 1941 р. у м. Комсомольськ-
на-Амурі]. Реабілітований 24 березня 1961 р.

кУлик софія федорівна народилася 
1896 р. у с. Токарі брестського пов. Гроднен-
ської губ. Українка, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 15 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 

комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлена волі в конц-
таборі на 10 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. На 
1956 р. проживала в с. петрівка Тельман-
ського р-ну Карагандинської обл., працювала 
фельдшером. Реабілітована 27 вересня 1957 р.

кУлик тимофій омелянович народився 
1868 р. у с. велика Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Надеж-
дівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
пастух скотовідгодівельного пункту. У 1929 р. 
розкуркулений. У 1930 р. нарсудом пугачов-
ського р-ну і окр. Нижньо-волзького краю 
засуджений на 1,5 року позбавлення волі. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 5 січня 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі в зМУ з обмеженням прав 
на 3 роки. Реабілітований 25 липня 1994 р.

кУлик федір кіндратович народився 1896 р. 
у с. Котельва Охтирського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Дергачі Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. пожежник лісопилки Харківсько-
го тресту шкільного будівництва. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 18 жовтня 1937 р. 
як син куркуля-торговця, за службу в білій 
армії та 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 пока-
рання відбував у Амуртабі на ст. Арга Амурської 
залізниці. Реабілітований 4 листопада 1960 р.

кУликов володимир григорович наро-
дився 1910 р. у с. покровка Ардатовського 
пов. Симбірської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1930—1936 рр. член 
вКп(б). Служив у с. бабстово єврейської 
автономної області Далекосхідного краю. 
Молодший командир окремого батальйону 
зв’язку 34-ї стріл. дивізії 20-го стріл. корпусу. 
заарештований 10 січня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5810 КК РРФСР), справу закрито 
168-ю військовою прокуратурою 18 жовтня 
1938 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

кУликов ілля сергійович народився 
1898 р. у с. Кудиново боровського пов. Ка-
лузької губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1926 р. проживав 
у Харкові. Начальник постачання Хартрансу. 
заарештований 21 липня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської шкідницької терористичної ор-
ганізації (статті 541 п. «а», 547, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
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ківській обл. 25 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1966 р.

кУликов олег борисович народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, партійність невідо-
ма. Адвокат, член колегії захисників. зааре-
штований 16 березня 1938 р., справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУликов олександр дмитрович наро-
дився 1897 р. у с. Суходол Козловського пов. 
Тульської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Лікар 
інституту невідкладної хірургії. заарештова-
ний 24 травня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної есерівської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
17 грудня 1938 р. (статті 542, 548 і 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Реабілітований 13 квітня 1955 р.

кУликов сергій іванович народився 
1885 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, з торговців, освіта вища, поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Лікар туберкульозного диспансеру. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
повстанської організації, за шкідництво, анти-
рад. агітацію та шпигунство на користь Німеч-
чини (статті 546, 547, 5411, 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 північсхідтабі в бухті Нагаєва в Хабаров-
ському краї. Реабілітований 8 березня 1957 р.

кУликовський антон казимирович 
народився 1903 р. у с. Шиєцька буда жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новопавлівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
У 1934 р. під арештом за ст. 54 КК УСРР. 
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 10 лютого 1961 р.

кУликовський віктор володимирович 
(владиславович) народився 1897 р. у м. пол-
тава полтавської губ. Українець, з міщан, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач кімнати відпочинку ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 19 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-

рора СРСР 14 червня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 травня 1989 р.

кУликовський іван васильович наро-
дився 1902 р. у с. Марківка Коломийського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
«Світло шахтаря». заарештований 14 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 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 24 серпня 1963 р.

кУликовський іван іванович наро-
дився 1900 р. у м. Тернопіль Тернопільсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Домаха 
Лозівського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 4 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 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 15 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

кУликовський йосиф казимирович 
народився 1905 р. у с. Шиєцька буда житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. воро-
шилове Красноградського р-ну Харківської обл. 
Рахівник колгоспу ім. петровського. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 лис-
топада 1937 р. за к.-р. націоналістичну шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 31 березня 1965 р.

кУликовський федір миколайович 
народився 1889 р. у с. Троянів житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. До-
бренька Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. паризької комуни. 
У 1935 р. за невиконання м’ясопоставки засу-
джений на 6 міс. примусових робіт. заарешто-
ваний 20 листопада 1937 р. за к.-р. націона-
лістичну та шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
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 25 червня 1960 р.
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кУлиниЧ андрій максимович народив-
ся 1892 р. у с. Карлівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Карлів-
ка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Інструктор служби наргоспобліку Новово-
долазького р-ну. заарештований 11 верес-
ня 1937 р. 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 
в Амуртабі та м. Ленкорань Азербайджанської 
РСР. Реабілітований 19 червня 1959 р.

кУлиниЧ артем Уварович народився 
1893 р. у с. пристін Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. пристін Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «запо-
віт Ілліча». заарештований 23 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 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кУлиниЧ іван васильович народив-
ся 1874 р. і проживав у Харкові. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у ми-
нулому член УСДРп. пенсіонер. У 1927 р. 
під арештом органів ДпУ як колишній член 
УСДРп. заарештований 20 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), помер 23 серпня 
1938 р. у лікарні Харківської в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. через смерть підслід-
ного. Реабілітований 8 серпня 1997 р.

кУлиниЧ іван семенович народився 
1899 р. у с. Катеринівка Олександрівського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. без-
палівка зміївського р-ну Харківської обл. 
Електромонтер ст. безпалівка. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав і ра-
зом з родиною висланий до північного краю. 
У 1934 р. повернувся із заслання. заарештова-
ний 19 вересня 1937 р. за к.-р. настрої та анти-
рад. 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 бу-
рейтабі на будівництві залізниці, в Алтайському 
вТТ та печортабі. за відмінну працю термін 
покарання скорочено на 1,5 року. До 1950 р. 
працював вільнонайманим на залізничній лі-
нії Кожва — воркута. На 1959 р. проживав на 
ст. Лабитнангі. Реабілітований 22 липня 1960 р.

кУлиниЧ федір костянтинович наро-
дився 1892 р. у м. валки валківського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у м. валки валківського р-ну Харківської обл. 
Секретар-друкар валківської райспоживспіл-
ки. заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 15 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 12 квітня 1963 р.

кУлінська ганна микитівна народила-
ся 1898 р. у м. Симбірськ Симбірської губ. Ро-
сіянка, з робітників, письмен., позапарт. про-
живала в Харкові. Робітниця друкарні ім. пе-
тровського. заарештована 16 жовтня 1937 р. 
як дружина ворога народу (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

кУлінський яків францович народився 
1886 р. у с. Грозно Острозького пов. волинської 
губ. поляк, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож заводу 
№ 183. заарештований 14 серпня 1937 р. за 
шпигунську роботу на користь польщі (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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.

кУліШ василь афанасійович народився 
1904 р. у м. здолбунів Рівненського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Економіст 
тресту зелених насаджень. заарештований 
16 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (статті 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

кУліШ василь пилиïович народився 
1888 р. на хут. Комісарів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Коміса-
рів вільхувтського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона зірка». У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 18 квітня 1938 р. як 
член к.-р. куркульської повстанської організа-
ції та за к.-р. агітацію (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 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 серпня 1960 р.

кУліШ іван данилович народився 1903 р. 
у с. Грушки житомирського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Копанки зачепилівського р-ну 
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Харківської обл. Член колгоспу ім. 18-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний у грудні 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1968 р.

кУліШ іван матвійович народився 
1892 р. у сел. Лозова павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Учитель школи ім. Луначарського. зааре-
штований 24 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Ло-
зівським Рв НКвС 22 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУліШ іван петрович народився 1873 р. 
на хут. Комісарів вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Комісарів 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Сторож 
колгоспу «Червона зірка». У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 19 квітня 1938 р. як 
член куркульської к.-р. повстанської організа-
ції, за к.-р. 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 19 серпня 1960 р.

кУліШ микола данилович народився 
1904 р. у с. Майдан Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Копанки 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 18-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 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 30 червня 1964 р.

кУліШ микола станіславович народив-
ся 1905 р. у с. Новий завод житомирського 
пов. Харківської 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 пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
20 листопада 1937 р. за к.-р. націоналістич-
ну агітацію серед колгоспників (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 10 лютого 1961 р.

кУліШ павло семенович народився  
1891 р. у с. заброди богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Сінне бого-
духівського р-ну Харківської обл. Учитель. 
заарештований 13 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організа-
ції (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. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

кУліШ пилиï Романович народився 
1893 р. на хут. Комісарове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Озерний вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Тесля і сто-
ляр колгоспу ім. паризької комуни. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 6 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (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 20 квітня 1989 р.

кУліШ Родіон юхимович народив-
ся 1901 р. у с. Калюжине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. верхня Орілька Олексіївського р-ну Хар-
ківської обл. Коваль колгоспу ім. 12-річчя 
жовтня. У 1932 р. розкуркулений, підлягав 
висланню, але втік на Донбас. заарештований 
6 листопада 1937 р. як куркуль та 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 16 червня 1989 р.

кУліШ срóль лейзерович народився 
1884 р. у с. Цехановець більського пов. Грод-
ненської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі інвалідів ім. 20-річчя жовтня. зааре-
штований 5 листопада 1937 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 1 лютого 
1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУліШ трохим петрович народився 
1880 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Гнилиця ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. К. Маркса. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 2 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
13 березня 1939 р. з-під варти звільнений.
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кУліШ юхим германович народився 
1898 р. на хут. Комісарів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Комісарів 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона зірка». У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
куркульської к.-р. повстанської організації та 
за к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 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 19 серпня 1960 р.

кУліШ яків оïанасович народив-
ся 1900 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у підсереднянському бу-
рякорадгоспі у великобурлуцькому р-ні Хар-
ківської обл. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 16 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
проти реалізації позики та невдоволення нор-
мами виробітку (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 26 червня 1989 р.

кУліШов іван маркіянович народився 
1910 р. у с. Дубові Гряди Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вежня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. 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.

кУліШов федір михайлович народився 
1898 р. у с. Рогозиця Курської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1920 р. проживав у Харкові. Секретар партко-
му єжовського залізничного райкому Кп(б)У.  
заарештований 26 грудня 1937 р. як член теро-
ристичної шкідницької організації (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 25 березня 1938 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 25 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

кУліШова клавдія тимофіївна народи-
лася 1894 р. і проживала в Харкові. Україн-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1922—1931 рр. член вКп(б). Домогосподар-
ка. заарештована 7 квітня 1938 р. як дружина 
засудженого і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 9 серпня 1938 р. як член ро-
дини зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 

в Темтабі. На 1956 р. проживала в м. Тбілісі. 
Реабілітована 21 травня 1957 р.

кУллако (кóллак) авгóст карлович на-
родився 1885 р. у садибі Стайше валкського 
пов. Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Черговий облікового бюро ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 16 січня 1938 р. за 
антирад. настрої (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці 7 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУльбацький леонтій аврамович на-
родився 1892 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бугаїв-
ка Савинського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 8 вересня 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 13 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 травня 1989 р.

кУлько григорій сïиридонович наро-
дився 1911 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б). проживав у м. полтава. відповідаль-
ний секретар міськкому МОпРу. заарештова-
ний 11 серпня 1937 р. як член к.-р. фашист-
ської організації та за шпигунсько-диверсійну 
роботу (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 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.

кУльмінський федір іванович наро-
дився 1898 р. у с. поділля Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт., у 1919—1922, 1924—1929, 1931—1934 
і 1934—1936 рр. член вКп(б). проживав у с. Ар-
хангелівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Машиніст паровозного депо ст. Слов’янськ 
півд.-Донецької залізниці. заарештований 
28 березня 1938 р. як член антирад. україн-
ської повстанської організації (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Харківським 
міськвідділом НКвС 15 серпня 1939 р.(ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУльпінський антон антонович на-
родився 1902 р. у м. Ляхівці Ізяславського 
пов. волинської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. помічник коменданта гуртожитку ХІІТу.  
У 1934 р. під арештом ДпУ УСРР за шпигун-
ство. заарештований 26 травня 1938 р. за роз-
відувальну роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
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обл. 7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

кУльЧицький іван францович наро-
дився 1902 р. у с. Яблунівка подільської губ. 
поляк, із селян, неписьмен., позапарт. про-
живав у с. Колодязне Дворічанського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Дворічанський». У 1933 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі на 5 років. У 1936 р. з-під 
варти звільнений. заарештований 28 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної поль-
ської групи (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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

кУльШан кóзьма андрійович народився 
1886 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. веселе Липецько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
8 грудня 1937 р. як куркуль і сектант, за від-
мову отримати паспорт через релігійні пере-
конання, проживання на нелегальному стано-
вищі та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 21 квітня 1989 р.

кУляШов поліевкт онисимович наро-
дився 1894 р. у м. Іваново-вознесенськ Шуй-
ського пов. владимирської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1915—1917 рр. 
член партії соціалістів-революціонерів, член 
вКп(б) з 1917 р. проживав у Харкові. Началь-
ник транспортного відділу облспоживспіл-
ки. заарештований 15 червня 1938 р. (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 11 липня 1939 р. виправданий.

кУмець лóка іванович народився 
1883 р. у с. Антонівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ке-
гичівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Кегичівський». 
Розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1932 р. виселений за межі району. зааре-
штований 1 листопада 1937 р. за антирад. агі-
тацію (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 25 липня 1994 р.

кУміссаР емілія андріївна народила-
ся 1886 р. у с. Далинський Остров Ризького 
пов. Ліфляндської губ. Латвійка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Робітниця ХЕТзу. заарештована 4 груд-

ня 1937 р. за проведення шпигунської і дивер-
сійної діяльності (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУн янош данилович народився 1882 р. 
у м. будапешт Королівства Угорщина Австро-
Угорської імперії. Угорець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Кравець артілі «Ремонтодяг». заарештований 
10 березня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 жовтня 1938 р. (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 27 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 26 серпня 1958 р.

кУнаШ олександр костянтинович наро-
дився 1906 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. білорус, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у м. бєлгород бєлгород-
ського пов. Курської обл. бригадир провід-
ників вагонів ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
У 1933 р. під слідством ДпУ УСРР. заарешто-
ваний 25 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність та зв’язок з працівниками поль-
ського консульства (ст. 541 п. «а» 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 10 липня 1959 р.

кУнаШенко андрій юхимович народив-
ся 1902 р. у с. Рудня-М’яколовецька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Новодмитрівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
шлях». 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 Хар-
ківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 березня 1966 р.

кУнаШенко влас петрович народив-
ся 1904 р. у с. Рудня-М’яколовицька Ново-
град-волинського пов. волинської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Катеринівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Мо-
лотова. У 1934 р. під арештом ДпУ УСРР. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 серпня 1937 р. як польський шпигун (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 21 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.
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кУнаШенко іван юхимович народив-
ся 1900 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. 
заарештований 6 травня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної організації та 
за к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР), 5 травня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 26 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд. 

кУнаШенко ілля якович народився 
1876 р. у с. Рудня-М’яколовецька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Степанівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «вільна пра-
ця». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 6 травня 1938 р. як член к.-р. укра-
їнської націоналістичної організації та за к.-р. 
діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Сахновщинським Рв НКвС  
25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

кУнаШенко лóка ілліч народився 
1908 р. у с. Рудня-М’яколовецька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «вільна праця». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 6 травня 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації та за антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

кУнаШенко петро іванович народився 
1910 р. у с. Рудня-М’яколовецька Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Степанівка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Тракторист МТС. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 6 травня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної ор-
ганізації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Сахновщинським Рв НКвС 
25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

кУнгс адольф ансович народився 1889 р. 
у м. Гольдінген Гольдінгенського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Робітник машинотракторних май-

стерень. заарештований 30 грудня 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну агітацію та диверсійну 
діяльність (статті 549, 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 16 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 19 січня 1957 р.

кУнда стеïан пантелеймонович наро-
дився 1889 р. у с. володимирці жидачівсько-
го пов. провінції Східна Галичина Австро-
Угорської імперії. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Садівник школи № 83/94. заарештований 
16 грудня 1937 р. як член УвО та за шпи-
гунство (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 2 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 березня 1958 р.

кУнде яків олексійович народився 
1894 р. у Харкові. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Ленінграді. 
пенсіонер, у минулому викладач військово-
політичної академії, полковник. заарештова-
ний 6 листопада 1937 р. як член к.-р. офіцер-
ської повстанської організації (статті 5810, 5811 
КК РРФСР) і [комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 12 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл]. Розстріляний 18 січня 1938 р. 
у Ленінграді. Реабілітований 7 травня 1958 р. 

кУндзиЧ іван йосифович народив-
ся 1881 р. у с. Кундзичі Гродненського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. 
Рахівник паровозного депо ст. Люботин півд. 
залізниці. заарештований 20 серпня 1937 р. 
за зв’язки з поміщиками в польщі та Росії, 
в яких працював у минулому (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 14 жовтня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1957 р.

кУндиловський михайло адамович 
народився 1909 р. у с. Ковалівка Летичівського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. У 1934 р. майно конфісковане. за-
арештований 13 січня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації та за фа-
шистську агітацію (статті 546, 5410, 547, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 вересня 1938 р. за к.-р. діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. На 1949 р. 
проживав у с. завгороднє петрівського р-ну 
Харківської обл. Робітник петрівського лісни-
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цтва. заарештований 2 червня 1949 р. як агент 
іноземної розвідки, засуджений за шпигунство 
у 1938 р. та за антирад. роботу (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 3 вересня 1949 р. за на-
лежність до антирад. шпигунської диверсійної 
організації висланий на поселення до Красно-
ярського краю. На 1960 р. проживав за старою 
адресою. Реабілітований 27 червня 1961 р.

кУндій марія костянтинівна народи-
лася 1892 р. у м. Миргород Миргородського 
пов. полтавської губ. Українка, з селян, не-
письмен., позапарт. проживала в м. Мирго-
род полтавської обл. Домогосподарка. зааре-
штована 9 вересня 1938 р. як дружина засу-
дженого члена антирад. правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 жовтня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент передана під гласний нагляд ор-
ганів НКвС за місцем проживання на 2 роки. 
Реабілітована 15 листопада 1989 р. 

кУницин георгій євгенович народився 
1902 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Технолог заводу «Серп і молот». за-
арештований 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбував у бамтабі, де й помер 
22 грудня 1941 р. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

кУницин іван іванович народився 
1908 р. у с. залінійне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. залінійне заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Коваль кол-
госпу «Шлях Леніна». заарештований 7 грудня 
1937 р. як член антирад. організації (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 12 січня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУницин олексій йосиïович народив-
ся 1892 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. завідувач районної ветеринар-
ної лікарні. У 1931 р. під слідством за к.-р. 
злочин. заарештований 10 вересня 1937 р. 
за к.-р. шкідницьку роботу в галузі тварин-
ництва та антирад. агітацію (статті 547, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
18 жовтня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний у лютому 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 червня 1958 р.

кУницька євгенія олександрівна наро-
дилася 1897 р. у м. псков псковської губ. 
Росіянка, з кустарів, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 8 жовтня 1937 р. як дружина учасника 
військово-фашистської змови (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 4 січня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділен-
ні Картабу. Реабілітована 14 вересня 1956 р.

кУницький гвідон діонісійович (де-
нисович) народився 1885 р. у с. Гута-Адамівка 
Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. 
заарештований 22 грудня 1937 р. за к.-р. та 
розвідувальну 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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

кУниця петро прокоïович народився 
1884 р. у м. великий Хутір золотоніського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Машиніст депо 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької заліз-
ниці. заарештований 17 грудня 1937 р. як член 
антирад. диверсійної організації (статті 547, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Сталінській обл. від 20 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. На 1955 р. 
проживав у м. Магадан Магаданської обл. 
Кочегар ремонтного пункту Управління авто-
транспорту. Реабілітований 30 квітня 1955 р.

кУніна поліна львівна народилася 1888 р. 
у міст. Аваровичі Гомельського пов. Моги-
льовської губ. єврейка, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1905—1922 рр. член 
РСДРп(м). проживала в Харкові. Кравчиня 
2-го Союзунівермагу. заарештована 24 травня 
1938 р. як член антирад. терористичної меншо-
вицької організації (статті 548 через ст. 17, 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 14 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУнов освальд якович народився 
1912 р. у с. Некличі Троїцького пов. Орен-
бурзької губ. Німець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Директор 
школи. заарештований 22 лютого 1938 р. як 
член к.-р. фашистської організації та за к.-р. 
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діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

кУнов яків якович народився 1885 р. 
у кол. Судиха Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у кол. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Лис-
тоноша колгоспу ім. петровського. зааре-
штований 15 грудня 1937 р. як член німецької 
націоналістичної фашистсько-повстанської 
організації, за пораженські тенденції та шкід-
ницьку діяльність у колгоспі (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

кУнц стефан стефанович народився 
1900 р. у м. Люблін Люблінської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник фабрики ім. Куту-
зова. заарештований 14 серпня 1937 р. за роз-
відувальну діяльність (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 15 вересня 1989 р.

кУпеРбеРг марія давидівна народилася 
1902 р. у кол. Гельбинове балтського пов. по-
дільської губ. єврейка, із селян, освіта неза-
кінчена вища, у 1925—1937 рр. член вКп(б). 
проживала в Харкові. завідувачка політпросвіти 
міського відділу народної освіти. заарештована 
23 жовтня 1937 р. як дружина члена антирад. 
терористичної організації правих (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 років. Термін пока-
рання відбувала в Темтабі. На 1956 р. проживала 
в с. венгерово венгеровського р-ну Новоси-
бірської обл. Реабілітована 23 листопада 1956 р.

кУпець іван петрович народився 1903 р. 
у с. Токарівка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Токарівка Липецького 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. У 1930 р. розкуркуле-
ний. У 1934 р. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 11 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію 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 Амур-
табі. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-

ській обл. 16 лютого 1940 р., звільнений з-під 
варти 25 березня 1940 р.

кУпинський наóм аркадійович на-
родився 1913 р. у м. Костянтиноград Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. єврей, 
з кустарів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. Служив на ст. вожаєвка Амурської 
залізниці. Червоноармієць 45-го окремого бу-
дівельного батальйону. заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і військовим трибу-
налом окремої Червонопрапорної Далекос-
хідної армії 20 лютого 1938 р. засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 2 роки. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 17 квітня 1940 р. 
вирок військового трибуналу скасовано, спра-
ву закрито за недоведеності складу злочину.  
звільнений з-під варти 30 жовтня 1940 р.

кУпін іван андрійович народився 1904 р. 
у с. бузове вовчанського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. приколотне великобурлуцького 
р-ну Харківської обл. Робітник цегельного за-
воду. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
29 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 15 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. після звіль-
нення з-під варти проживав на ст. Ілі Алма-
Атинської обл. Реабілітований 29 березня 1963 р.

кУпін петро єфремович народився 
1887 р. на хут. бузів вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював сільгоспро-
бітником у радгоспі «піщане» у Куп’янському 
р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркуле-
ний. У 1930 р. висланий на Урал. У 1931 р. 
колегією ОДпУ за підробку документів і вте-
чу із заслання позбавлений волі на 3 роки. 
заарештований 29 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. Реабілітований 29 червня  
1989 р.

кУпін савелій євстафійович народився 
1901 р. на хут. Галушкине вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Григо-
рівка великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 5 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 2 лютого 1939 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР виправданий, а за ст. 67 
КК УРСР засуджений на 8 міс. позбавлення 
волі, із зарахуванням терміну попереднього 
ув’язнення строк вважався відбутим.
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кУплевацький іван данилович наро-
дився 1886 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 барвінківської сільради. заарештований 
1 квітня 1938 р. за антирад. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито прокурату-
рою Ізюмського р-ну 23 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУплевацький іван іванович наро-
дився 1904 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вКп(б). проживав на хут. Донзас барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Інструктор-
бухгалтер колгоспного обліку барвінківсько-
го райземвідділу. заарештований 25 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 27 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то Харківським міськвідділом НКвС 19 лип-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУпліс юліóс карлович народився 
1896 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Майстер вело-
заводу. заарештований 4 грудня 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.

кУпневиЧ вацлав адольфович народив-
ся 1910 р. у с. Адамівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював сільгосп-
робітником у радгоспі «Кегичівка» у Кегичів-
ському р-ні Харківської обл. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 18 грудня 
1937 р. як прибічник фашистської польщі та 
за антидержавну к.-р. діяльність (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. Роз-
стріляний 24 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 25 серпня 1959 р.

кУпневиЧ леонтій авгóстович наро-
дився 1897 р. у с. вили житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Чапаєве Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Фрунзе. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
25 грудня 1937 р. як член к.-р. польської націо-
налістичної 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 10 липня 1969 р.

кУппе фердинанд християнович наро-
дився 1887 р. у с. березова Гать житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Терни». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. 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 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кУпРевиЧ (кóïрієвич) петрóнеля іва-
нівна народилася 1888 р. у Тельшевському 
пов. Ковенської губ. Литовка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Санітарка 4-ї міської лікарні. У 1932—
1933 рр. під слідством Харківського облвідділу 
ДпУ за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УСРР). заарештована 28 вересня 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 28 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

кУпРєєв петро васильович народився 
1899 р. в Орловській губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. У 1929 р. розкуркулений і засуджений 
на 2 роки позбавлення волі. заарештований 
13 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 28 лютого 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 березня 
1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 23 січня 1959 р.

кУпРієвиЧ (кóïревич) петрóнеля іва-
нівна, äèâ. Êóïðåâèч (Êóïð³ºâèч) Ïåòðóíåлÿ 
²âàí³âíà.

кУпРін василь антонович народився 
1892 р. і проживав у Харкові. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. Робітник верстато-
будівного заводу ім. Молотова. заарештований 
28 лютого 1938 р. за належність до білогвардій-
ського підпілля організації РОвС (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 травня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.
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кУпРіяніс лідія іванівна народилася 
1904 р. у м. Львів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. полька, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт., до 1934 р. кан-
дидат у члени вКп(б). проживала в с. Дерга-
чі Дергачівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітниця радгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештована 4 лютого 1938 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 травня 1939 р. 
виправдана за недоведеності складу злочину.

кУпфеРман отто адамович народився 
1893 р. у м. Гробін Гробінського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник канатного заводу ім. петровського. 
заарештований 12 грудня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну роботу (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.

кУпЧенко григорій прокоïович наро-
дився 1894 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новооси-
нове Куп’янського р-ну Харківської обл. бри-
гадир дільниці на будівництві залізничної гілки 
ст. Красний Лиман — Куп’янськ. Ухвалою су-
дової трійки при колегії ДпУ УСРР від 20 лю-
того 1930 р. за участь у куркульському повстанні 
(ст. 5616 через ст. 7 КК УСРР) позбавлений волі 
на 5 років. Термін покарання відбував у біл-
балттабі. заарештований 2 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 15 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 23 серпня 1989 р. 

кУпЧин-кУльЧинський євген ми-
хайлович народився 1893 р. у сел. Дружків-
ка бахмутського пов. Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Технік заводу «Серп 
і молот». У 1929 р. під слідством органів ДпУ. 
заарештований 27 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації РОвС, за к.-р. роботу (стат-
ті 548, 549, 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 16 січня 1960 р.

кУпЧинський йосиï костянтинович 
народився 1894 р. у м. бобруйськ бобруйсько-
го пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Робітник фос-
форитної копальні. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації та 

за шпигунство (статті 542, 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито військовою прокуратурою 
ХвО 23 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 8 грудня 1939 р.

кУпЧинський леонід францович наро-
дився 1900 р. у с. Дорогань Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. політвідділу. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 21 січня 1938 р. за 
к.-р. 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 21 грудня 1973 р.

кУпЧинський станіслав іванович на-
родився 1894 р. у с. Улянівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Циглерівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 грудня 
1937 р. як спецпереселенець, за участь у пОв 
та шпигунство (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 20 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кУРадЧенко кіндрат никифорович на-
родився 1892 р. у с. Степне Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Краснопавлівка Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Соцзмагання». 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1933 р. під слідством за антирад. 
діяльність. заарештований 4 березня 1938 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 27 березня 1939 р. засуджений 
на 4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кУРадЧенко (кóратченко) свирид 
(свиридон) данилович народився 1905 р. 
у с. петрівське-Строганове Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Нова Мечебилівка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
прогрес». Ухвалою судової трійки при колегії 
ДпУ УСРР від 11 квітня 1933 р. (ст. 547 КК 
УСРР) позбавлений волі в концтаборі на 5 ро-
ків. заарештований 21 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації та за шпигунську діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 квітня 1939 р. виправданий за 
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недоведеності складу злочину. На 1960 р. про-
живав у с. Городнє Лозівського р-ну Харків-
ської обл., працював у колгоспі ім. 20-го з’їзду 
КпРС. Реабілітований 14 січня 1961 р.

кУРадЧенко данило никифорович, 
див. ÊÓÐЯТЧЕНÊО (Êóðàäчåíêî, Êóðàòчåíêî) 
Дàíèлî Нèêèфîðîâèч.

кУРаксін андрій йосиïович народився 
1890 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. Тесля 
за наймом. У 1932 р. під арештом Чугуївського 
Рв ДпУ як член к.-р. повстанської органі-
зації. заарештований 11 березня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської організації (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

кУРаксін андрій пилиïович народився 
1883 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. велика бабка Ста-
росалтівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу № 16/30. У [1932] р. 
під арештом ДпУ УСРР за організацію по-
встання проти колгоспів. У 1935 р. майно 
конфісковане. позбавлений виборчих прав. 
заарештований 13 березня 1938 р. як член 
к.-р. повстанської організації (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

кУРаксін василь пилиïович народився 
1880 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. велика бабка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1932 р. під арештом 
Чугуївського Рв ДпУ за участь у к.-р. по-
встанні. заарештований 14 березня 1938 р. як 
член к.-р. повстанської організації (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 березня 1960 р.

кУРаксін іларіон васильович народився 
1912 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. заа-
рештований 3 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
тероризування колгоспників та пограбування 
(статті 80 ч. 1, 5410, 174 ч. 3 КК УРСР) і осо-

бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

кУРасов федір тимофійович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, з кус-
тарів, освіта середня, позапарт. бухгалтер фінан-
сового відділу Управління північно-Донецької 
залізниці. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 26 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 14 грудня 1956 р.

кУРатЧенко данило никифорович, 
див. ÊÓÐЯТЧЕНÊО (Êóðàäчåíêî, Êóðàòчåíêî) 
Дàíèлî Нèêèфîðîâèч.

кУРаЧ-заєць гаврило данилович на-
родився 1878 р. у с. Сільце Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1928 р. прожи-
вав у Харкові. пожежник кінотеатру «Рот 
Фронт». заарештований 8 серпня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (546 КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 13 грудня 1937 р. за 
відсутності складу злочину.

кУРбатов олексій михайлович народився 
1889 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з міщан, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. юрист маргарино-
вого заводу. заарештований 28 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. 23 квітня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 липня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1959 р.

кУРбатова ніна володимирівна народи-
лася 1910 р. у сел. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянка, з буржуазії, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Художниця артілі художнього розпису 
тканин. заарештована 25 квітня 1938 р. як 
член к.-р. організації та за поширення к.-р. 
листівок (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 11 жовтня 1939 р. за належність до к.-р. 
організації та к.-р. агітацію позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Картабі. Реабілітована 13 вересня 1956 р.

кУРдебах іван стеïанович народився 
1902 р. у міст. Купіль Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1923 та 1928—
1932 рр. член вКп(б). проживав у с. Новооси-
нове Куп’янського р-ну Харківської обл. Учи-
тель початкової школи. У 1935 р. під слідством 
проскурівського Рв НКвС за ст. 5410 КК УСРР, 
в адміністративному порядку переселений  
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з прикордонної смуги. У 1937 р. під арештом 
Куп’янського Рв НКвС. заарештований 
17 січня 1938 р. за к.-р. розвідницьку діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
Куп’янським Рв НКвС 9 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУРдідик микола васильович народив-
ся 1890 р. у м. Львів провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у сел. панютине Лозівського 
р-ну Харківської обл. Учитель 52-ї залізнич-
ної школи. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської націоналістичної 
організації (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 27 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

кУРелех антон якимович народився 
1908 р. у с. Микільське полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Службовець загону охо-
рони НКвС півд. залізниці. заарештований 
27 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 4 листопада 1938 р. 
справу закрито зі звільненням з-під варти.

кУРельЧУк іван ничиïорович народив-
ся 1892 р. у с. бацеве Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний жовтень». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі та к.-р. агітацію (статті 546, 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 1 вересня 1989 р.

кУР’єРов данило іванович народився 
1887 р. у с. Лукашівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. підлуж-
ний Ізюмського р-ну Харківської обл. Дорож-
ній майстер ІпРзу. заарештований 18 листопа-
да 1937 р. як член к.-р. шкідницької організації 
(ст. 547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 26 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстріля-
ний 29 листопада 1937 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 18 листопада 1957 р. 

кУРза ольга іванівна народилася 1901 р. 
у с. Новий Остров Сокольського пов. Грод-
ненської губ. Росіянка, із селян, освіта почат-

кова, позапарт. проживала в Харкові. приби-
ральниця трамвайного тресту. заарештована 
30 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8 груд-
ня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 17 березня 1966 р.

кУРиленко іван семенович народив-
ся 1897 р. у м. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Механік електростанції. за-
арештований 14 лютого 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної повстанської 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. Ре-
абілітований 21 листопада 1958 р.

кУРиленко семен григорович народив-
ся 1892 р. у с. білокоровичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний плуг». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. 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. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кУРиленко семен стеïанович наро-
дився 1899 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 
колгоспу «Червоний господар». заарештова-
ний 10 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(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. Роз-
стріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 серпня 1958 р.

кУРило макар іванович народився 
1891 р. у с. Московка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Московка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької за-
лізниці. У 1931 р. за розкрадання колгоспного 
майна засуджений на 4 роки позбавлення 
волі. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 30 грудня 1937 р. за антирад. агітацію 
винесено ухвалу про розстріл з конфіска-
цією майна. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
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у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 12 липня 1956 р.

кУРило микола миколайович народив-
ся 1896 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер ХЕМзу і ХТГз. заарештований 21 квітня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
2 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

кУРило олександра василівна народи-
лася 1898 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала в м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Учитель-
ка школи № 5. заарештована 6 листопада 
1937 р. за антирад. висловлювання у особис-
тих листах і серед вчителів школи (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 25 січня 1938 р. засуджена на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Ухвалою спецколегії верховного 
Суду УРСР від 14 березня 1938 р. вирок обл-
суду скасовано, справу направлено на но-
вий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Спецколегією Харківського облсуду 8 квітня 
1938 р. виправдана за недоведеності складу 
злочину зі звільненням з-під варти. Ухва-
лою спецколегії верховного Суду УРСР від 
31 липня 1938 р. рішення облсуду скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі ста-
дії судового слідства в іншому складі суддів. 
Харківським облсудом 25 вересня 1939 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР виправдана, за ст. 141 
КК УРСР об’явлене попередження.

кУРило олексій іванович народився 
1876 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. помічник 
коменданта педагогічної школи. У 1927 р. під 
слідством за антирад. діяльність. заарешто-
ваний 26 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

кУРило петро григорович народився 
1893 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Шофер медично-стоматологічного за-
воду. У 1929 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 17 серпня 

1937 р. за службу в білій армії у 1919 р., за 
ворожі настрої щодо заходів партії та уряду 
(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. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі. помер 27 січня 1948 р. у м. Красно-
ярськ. Реабілітований 7 серпня 1959 р.

кУРило петро оïанасович народився 
1898 р. на хут. подоли Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на ст. Куп’янськ-
Сорт. північно-Донецької залізниці. Технік- 
дезінфектор дезбюро ст. Куп’янськ-вузл. за-
арештований 6 березня 1938 р. за к.-р. розві-
дувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 25 вересня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Справу закрито Куп’янським Рв НКвС 
16 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУРило петро стеïанович народився 
1901 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завмаг міськхарчоторгу заводу № 63. за-
арештований 14 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 
у бурейтабі. Реабілітований 8 квітня 1960 р.

кУРило стеïан Романович народився 
1893 р. у с. Скрипаї зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Есхар Чугу-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник ДЕС 
№ 2. заарештований 11 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 вересня 1938 р. за непідтвердженості обви-
нувачення зі звільненням з-під варти.

кУРило тихін стеïанович народився 
1896 р. у с. базаліївка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. богодарове Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Шевченка. У 1932 р. майно конфісковане. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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 29 червня 1989 р.

кУРилов олександр якович народився 
1902 р. у с. борщова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. борщова пече-
нізького р-ну Харківської обл. Член колгоспу 



420 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

«більшовик». [Розкуркулений]. заарештова-
ний 31 липня 1938 р. за агітацію проти виборів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 28 лютого 1939 р. виправданий. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 25 травня 1939 р. 
вирок облсуду скасовано, справу передано на 
дослідування, 8 вересня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харків-
ській обл. 30 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

кУРилов федір іванович народився 
1896 р. у с. петропавлівка 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. У 1930 р. розкуркулений, 
майно конфісковано. заарештований 9 верес-
ня 1937 р. як розкуркулений, за к.-р. агітацію 
(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. Термін покарання відбував на ст. Із-
вєсткова Амурської залізниці та сел. Кульдур 
бірського р-ну єврейської автономної обл. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

кУРилова єлизавета антонівна наро-
дилася 1903 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українка, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Статистик-коректор пла-
ново-економічного інституту. заарештована 
8 жовтня 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 7 березня 1938 р. 
зі звільненням з-під варти.

кУРильЧУк іван кіндратович народився 
1887 р. у с. Голиші Овруцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. зубівка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Комсо-
молець». У 1935 р. в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 30 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кУРицький йосиф ісайович народився 
1890 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврей, з міщан, освіта вища, позапарт., 
у 1915—1922 рр. член єврейської соціалістич-
ної партії. проживав у Харкові. Член колегії 
Харківської колегії захисників. У 1922 р. під 
слідством як член партії сіоністів. заарешто-

ваний 13 лютого 1938 р. як член антирад. 
підпільної сіоністської організації (статті 5410, 
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.

кУРій стеïан іванович народився 1909 р. 
у с. Старий Люблинець Цішанівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник фа-
брики точних приладів Харківського будівель-
ного інституту. заарештований 6 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1959 р.

кУРінний георгій герасимович наро-
дився 1900 р. у сел. Лозова павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт., до 
1938 р. член вКп(б). проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Началь-
ник електростанції паровозного відділення 
ст. Лозова півд. залізниці. заарештований 
17 червня 1938 р. за підривну роботу та за по-
шкодження державного майна з к.-р. метою 
(статті 547, 549 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 7 квітня 
1939 р. зі звільненням з-під варти.

кУРкЧі анатолій микитович народився 
1905 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. Грек, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Май-
стер Металпромкоопу. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

кУРман іван васильович народився 
1890 р. у с. протасівка Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. завідувач 
школи № 5. заарештований 4 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 20 квітня 1939 р. 
засуджений на 1 рік позбавлення волі без 
обмеження прав із зарахуванням попередньо-
го ув’язнення в термін покарання. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 13 липня 1939 р. 
вирок облсуду скасовано, справу закрито.

кУРмільов федір іванович народився 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росіянин, 
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з робітників, освіта початкова, у 1917—1922 рр. 
член РКп(б), член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. за шпигунську та ди-
версійну діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
20 січня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серп-
ня 1937 р.). Розстріляний 27 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

кУРов павло олексійович народив-
ся 1894 р. у Харкові. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Робітник харківського заводу № 183. за-
арештований 27 квітня 1938 р. за шпигунську 
роботу (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 5 січня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 11 січня 
1939 р. з-під варти звільнений.

кУРовська-данилова марія петрів-
на народилася 1894 р. і проживала в Харкові. 
полька, із службовців, освіта середня, поза-
парт. Касир поштового відділку № 71. зааре-
штована 15 грудня 1937 р. за зв’язок з родича-
ми у польщі та Латвії, яким передавала відо-
мості економічного характеру (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 20 березня 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала у Картабі та Тем-
табі. постановою ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці від 29 травня 1940 р. справу направле-
но транспортному прокурору на припинення 
за ст. 4 п. «д» КпК УРСР. Рішення у справі 
відсутнє. Реабілітована 16 листопада 1995 р.

кУРовський іван петрович народив-
ся 1910 р. у с. Артемівка Харківського пов. 
Харківської губ. поляк, із службовців, осві-
та середня, позапарт., у 1931—1938 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Командир 
взводу в/ч 6483. заарештований 14 березня 
1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 21 вересня 
1939 р. виправданий.

кУРопатенко леонід стеïанович на-
родився 1886 р. у с. Іванівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня спеціальна, у 1905—1908 рр. член пар-
тії соціалістів-революціонерів, у 1916—1918 рр. 
член партії лівих соціалістів-революціонерів, 
з 1918 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник управління підсобних господарств 
південмонтажбуду. заарештований 5 листопа-
да 1937 р. як член антирад. націоналістичної 
організації (статті 5411, 548 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-

ків. Термін покарання відбував на будівництві 
ст. Хабаровськ-2 Далекосхідної залізниці. [заги-
нув у 1938 р.] Реабілітований 28 березня 1958 р.

кУРопаткін федір якович народився 
1899 р. у с. Машкіно Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. жихар Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник заводу «Трасзв’язок». 
заарештований 26 липня 1938 р. як член к.-р. 
повстанської організації та за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
26 липня 1939 р. зі звільненням з-під варти

кУРоЧка андрій олександрович наро-
дився 1901 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. при-
ймальник зерна млина «Червона зірка». за-
арештований 9 вересня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (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 14 травня 1991 р.

кУРоЧка володимир іванович народився 
1880 р. на хут. Дяків вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шевченкове 
перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
Сторож радгоспу ім. профінтерну. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 12 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 травня 1989 р.

кУРоЧка олександр семенович наро-
дився 1889 р. у с. Миколаївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. бердянка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Тесля колгоспу ім. 1 Травня. зааре-
штований [10 грудня] 1937 р. за к.-р. агітацію 
та за вихваляння ворога народу Троцького 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито Харків-
ським облпрокурором у спецсправах 27 квіт-
ня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

кУРоЧка семен федорович народився 
1899 р. на хут. Дяків вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шевченкове 
перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червона Україна». Розкур-
кулений. заарештований 5 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. воркута Комі АРСР. У 1944 р. з-під варти 
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звільнений, проживав у колгоспі ім. вороши-
лова у Новоєгоровському р-ні Алтайського 
краю. У 1958 р. повернувся до с. Шевченкове 
перше, працював у колгоспі «Маяк». Реабілі-
тований 25 березня 1966 р.

кУРоЧка феодосій трохимович народив-
ся 1898 р. у с. великий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. приколотне великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. плановик Держмаслозаводу № 5. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 березня 1958 р.

кУРоЧкін михайло омелянович народив-
ся 1903 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. Об-
ласті війська Донського. Росіянин, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., у 1933—1934 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у м. Кре-
менчук Харківської обл. Майстер Кременчуць-
кого мотороремонтного заводу. заарештований 
17 серпня 1937 р. за шкідницьку діяльність 
під час роботи на ХТз (ст. 547 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 17 жовтня 1938 р. ви-
правданий. Реабілітований 9 листопада 1992 р.

кУРпиль станіслав михайлович наро-
дився 1877 р. у с. Лось Козеницького пов. 
Радомської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. приколо-
тне великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Лісоруб радгоспу. заарештований 13 серпня 
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 30 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

кУРпнек емілія мартинівна народилася 
1880 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Робітниця ХЕТзу. заарешто-
вана 3 грудня 1937 р. як член к.-р. організації 
та за шпигунську діяльність (статті 546, 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 30 березня 1964 р.

кУРпнек карл іванович народився 
1885 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1931 р. проживав у Харкові. Робітник ХЕТз. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну діяльність (статті 546, 549 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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.

кУРУШко іван матвійович народився 
1888 р. у с. Костюки Дісненського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1931 р. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. заарештований 26 квітня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кУРфіРст злата львівна народилася 
1900 р. у м. Кишинів бессарабської губ. єв-
рейка, з торговців, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. викладачка підготовчих 
курсів фінансово-економічного інституту. за-
арештована 27 вересня 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 родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі. На 1956 р. проживала 
в Ленінграді. Реабілітована 15 травня 1956 р.

кУРцвайл ілля беньямінович (веніаміно-
вич) народився 1899 р. у с. Кальниболота єли-
саветградського пов. Херсонської губ. єврей, 
з кустарів, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач постачання бу-
дівництва житлового будинку обллегпрому. за-
арештований 25 липня 1938 р. як член антирад. 
шпигунської сіоністської організації та за анти-
рад. агітацію і шпигунську роботу (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 15 лютого 1939 р. 
(ст. 197 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУРцвайл ісак бенціонович народився 
1894 р. у с. Кальниболота єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. єврей, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник 2-го держмлина. У 1930 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 30 травня 1938 р. як член антирад. 
терористичної сіоністської шпигунської орга-
нізації (статті 546, 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.

кУР’янов іван данилович народився 
1905 р. у с. верхній бишкин зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Маслівка Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Тесля пункту 
«заготсіно» на ст. Лихачове. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 7 вересня 1937 р. як 
куркуль-баптист, організатор групи баптистів 
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та за к.-р. агітацію і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

кУР’ята антон вікентійович народився 
1900 р. у с. зольня Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Новомихайлівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 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 17 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 червня 1959 р.

кУР’ята валентин (валер’ян) віцентійо-
вич народився 1917 р. у с. зольня Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петрівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. пош-
тар. У 1936 р. переїхав до рідних, які були пере-
селені в адміністративному порядку з прикор-
донної смуги. заарештований 23 грудня 1937 р. 
як член к.-р. польської націоналістичної орга-
нізації та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 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 особливої наради при НКвС СРСР 
від 21 лютого 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Ів-
дельтабі. У 1947—1955 рр. працював дорожнім 
майстром на будівництві печорської залізниці. 
На 1960 р. проживав у м. Красний Луч Луган-
ської обл. Реабілітований 28 червня 1960 р.

кУР’ята петро валеріанович народився 
1895 р. у с. будищі житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. піщанка Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Крупської. У 1933 і 1934 рр. під арештом 
за антиколгоспні настрої та агітацію проти 
колгоспів. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 12 вересня 1937 р. за к.-р. діяль-
ність серед колгоспників (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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

кУР’ята Рафаїл вікентійович народився 
1904 р. у с. зольня Овруцького пов. волинської 

губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. ворошилове Красноградського р-ну 
Харківської обл. Коваль колгоспу «Червоний 
городник». в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
24 грудня 1937 р. як член к.-р. польської націо-
налістичної 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 розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1961 р.

кУР’ята станіслав вікентійович наро-
дився 1912 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
пожежник на будівництві вТК НКвС. за-
арештований 22 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації, шпигунську діяльність та анти-
рад. агітацію (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 8 серпня 1989 р.

кУР’ята цезар діонісійович народився 
1910 р. у с. жеребецьке [житомирського пов.] 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Смородьківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1930 р. розкуркулений. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 3 квітня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 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.

кУРятЧенко (кóрадченко, кóратченко) 
данило никифорович народився 1888 р. у с. Но-
ва Мечебилівка [павлоградського пов. Катери-
нославської губ.]. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав і працював на кінному 
заводі № 124 «піонер» у Лозівському р-ні Хар-
ківської обл. заарештований 2 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 років. Реабілітований 29 червня 1989 р.

кУсенко анатолій самійлович народив-
ся 1907 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у Харкові. заступник начальника півд. 
залізниці. заарештований 15 червня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської організації 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 10 квітня 1939 р. (статті 542, 
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547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 11 червня 1939 р. вирок вій-
ськового трибуналу скасовано, справу пере-
дано на дослідування зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 15 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУсиді іван антонович народився 1890 р. 
у с. Цита Трапезундського вілайєту Османської 
імперії. Грек, з робітників, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. булочник пекарні 
№ 23 заводу № 8 Головхлібу. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за шпигунство та на-
ціоналістичну діяльність (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і про-
курора СРСР від 4 лютого 1938 р. (директива 
НКвС СРСР № 50215 від 11 грудня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у воркуттабі, де й помер 23 січ-
ня 1944 р. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кУсінський денис (діонісій) Рафаїло-
вич народився 1900 р. у с. полянки Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. РСМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 листопа-
да 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 25 липня 1968 р.

кУсінський леонтій Рафаїлович на-
родився 1902 р. у с. полянки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Гу-
синка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. РСМ. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 грудня 1937 р. за к.-р. на-
ціоналістичну 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 24 вересня 1960 р.

кУсінський марціян Рафаїлович на-
родився 1907 р. у с. полянки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. РСМ. У 1935 р. в ад-

міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 листопа-
да 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 25 липня 1968 р.

кУсінський мар’ян Рафаїлович на-
родився 1891 р. у с. полянки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусинка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. РСМ. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 12 листопа-
да 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 25 липня 1968 р.

кУсков стеïан євдокимович народився 
1890 р. у с. великі проходи Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. візник 
заводу № 48. заарештований 15 квітня 1938 р. 
за шпигунську диверсійну діяльність (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 30 січня 1959 р.

кУстовський борис семенович на-
родився 1888 р. у с. Макартетине Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер-касир Хар-
ківського технікуму зв’язку. заарештований 
30 липня 1938 р. як член к.-р. есерівської 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 вересня 
1940 р. за участь у антирад. повстанській орга-
нізації висланий до Красноярського краю на 
5 років. Реабілітований 23 травня 1989 р.

кУсяк в’ячеслав антонович народився 
1906 р. у стан. Чистякове Таганрозького окр. 
Області війська Донського. поляк, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник паливно-транспортного 
цеху Червонозаводської ТЕЦ. заарештований 
15 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю 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 8 серпня 1989 р.

кУтас (зяблов) іван федорович народив-
ся 1897 р. на хут. Ромоданівка Куп’янського 
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пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1920 р. член партії 
боротьбистів, у 1920—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник служби колії 
Люботинського відділку півд. залізниці. за-
арештований 23 квітня 1938 р. як член терорис-
тичної націоналістичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1996 р.

кУтвіцький героїм францович, див. 
ÊОТÂИЦЬÊИЙ (Êóòâ³цüêèй) Гåðî¿ì Фðàíцîâèч.

кУтепа микола олександрович наро-
дився 1910 р. у с. зідьки зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зідьки 
зміївського р-ну Харківської обл. Стрілочник 
ст. зміїв північно-Донецької залізниці. за-
арештований 18 грудня 1937 р. як член анти-
рад. диверсійної шкідницької організації та за 
підривну роботу на залізничному транспорті 
(статті 549, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Сталінській обл. 25 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 23 серпня 1989 р. 

кУтепов василь стеïанович народився 
1899 р. у с. Дячківка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Дячківка Старо-
вірівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 12-річчя жовтня, тесля. позбавлений 
виборчих прав. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у волготабі. Реабілітований 31 січня 1957 р.

кУтепова пелагея петрівна народилася 
1889 р. і проживала в Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домо-
господарка. заарештована 28 серпня 1937 р. 
як дружина зрадника батьківщини (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд за місцем проживання на 2 роки. Ре-
абілітована 5 серпня 1958 р.

кУтиженко юхим феодосійович, див. 
ÊÓТИШЕНÊО (Êóòèжåíêî) Юõèì Фåîäîñ³-
йîâèч.

кУтиШ яків яремович народився 1881 р. 
у [с. верхнє водяне] павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Самійлівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член кол-

госпу. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
9 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 8 травня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 1 рік. Реабілітований 8 грудня 1993 р.

кУтиШенко володимир власович на-
родився 1911 р. у м. житомир житомирського 
пов. волинської губ. поляк, соціальне по-
ходження невідоме, освіта неповна середня, 
позапарт. проживав у с. Рижове Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник Харківсько-
го деревообробного заводу. заарештований 
22 грудня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної організації (статті 546, 549 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1998 р.

кУтиШенко григорій мойсейович на-
родився 1902 р. у с. Сушки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. приго-
же барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний прогрес». 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 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 6 травня 1963 р.

кУтиШенко іван артемович народився 
1897 р. у с. Сушки житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Дубове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. III Інтернаціоналу. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 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 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

кУтиШенко іван стеïанович народив-
ся 1896 р. у с. Сушки житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Семенівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«більшовик». в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 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 
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1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 21 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 31 липня 1989 р.

кУтиШенко леонтій павлович народив-
ся 1881 р. у с. Сушки житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пригоже бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний прогрес». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. діяльність (стат-
ті 5410, 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. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

кУтиШенко олексій якович народився 
1901 р. у с. Сушки житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. плисове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Шофер 
Гаврилівської МТС. заарештований 31 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і про-
курора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в 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. На 1964 р. проживав 
у м. Ушомир Коростенського р-ну житомир-
ської обл. Реабілітований 19 липня 1958 р.

кУтиШенко тодос антонович народився 
1887 р. у с. Сушки житомирського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. пригоже барвінківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний прогрес». Майно конфісковано. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 12 ве-
ресня 1937 р. за невдоволення заходами партії 
та рад. влади (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 16 червня 1989 р.

кУтиШенко юхим васильович наро-
дився 1898 р. у с. Сушки житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Семенів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 3-го Інтернаціоналу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
31 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 ухва-

лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1963 р.

кУтиШенко (кóтиженко) юхим фео-
досійович народився 1900 р. у с. Сушки жито-
мирського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Семенівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. ІІІ Інтернаціоналу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
31 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР і про-
курора СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі в 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 
у Івдельтабі. Реабілітований 31 липня 1989 р.

кУтовий михайло васильович народив-
ся 1895 р. у с. Новомиколаївка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Черво-
нотроїцьке Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Комірник колгоспу ім. 14-річчя жовтня. 
заарештований 6 травня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 19 березня 1939 р. засуджений на 
2 роки позбавлення волі з обмеженням прав 
на 2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР 
від 10 червня 1939 р. вирок облсуду скасо-
вано, справу направлено на новий розгляд 
в іншому складі суддів. 5 липня 1939 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд 
і Харківським облсудом 19 липня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

кУтсаР едóард міхельович народився 
1896 р. у с. бадувер Феллінського пов. Ліф-
ляндської губ. Естонець, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. зброяр 12-го кавполку НКвС. зааре-
штований 18 грудня 1937 р. за шкідницький 
ремонт зброї (ст. 547 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

кУтько григорій іванович народився 
1891 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вільшана 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «3-й вирішальний». У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 21 квітня 1938 р. 
як член антирад. угруповання та за к.-р. 
діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
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стріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

кУтько іван семенович народився 1885 р. 
у с. вільшана Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. вільшана Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Дзер-
жинського. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 21 квітня 1938 р. як член антирад. угрупо-
вання та за к.-р. діяльність (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.

кУтько ілля карïович народився 1900 р. 
у с. вільшана Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. вільшана Дворічанського 
р-ну Харківської обл. завгосп вільшанської 
школи. У 1933 р. під арештом органів ДпУ 
за підозрою у скоєнні теракту над головою 
колгоспу та як секретний агент білих. за-
арештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. по-
гляди, погрози колгоспникам, які були чер-
воними партизанами та як провокатор у білих 
у 1918—1919 рр. (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 
у Амуртабі, працював на центральному авто-
ремонтному заводі м. Свободний Далекосхід-
ного краю. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

кУтько микола фотійович народився 
1877 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. вільшана Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
ім. Сталіна. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав, підлягав висланню до пів-
нічного краю, але втік. заарештований 15 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію та дискредитацію 
вождів партії та уряду і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 27 жовтня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

кУтько сергій микитович народився  
1898 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. подоли 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля 
житлово-ремонтної дистанції. У 1930 р. роз-
куркулений, від вислання втік. 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.

кУтя олександр федорович народився 
1899 р. у с. Караван валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Караван Старо-
вірівського р-ну Харківської обл. Тесля кол-
госпу «Серп і молот». заарештований 28 липня 
1938 р. як член антирад. терористичної есе-
рівської організації та за шкідницьку роботу 
(статті 547, 549, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківською облпрокуратурою в спец-
справах 13 лютого 1939 р. за відсутності доказів.

кУхаР андрій юзикилович народився 
1891 р. у м. Олевськ Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, 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. 
польської 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 4 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1958 р.

кУхаР стеïан юзикилович народився 
1895 р. у с. Майхерівка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руський 
Орчик зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. постишева. У 1933 р. за 
статтями 5410, 5411 КК УСРР висланий [за 
межі України] на 3 роки. У 1933 р. повер-
нувся до м. Олевськ Київської обл. У 1936 р. 
переїхав до с. Руський Орчик, де проживав 
його брат. заарештований 24 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1958 р.

кУхаР федір семенович народився 1888 р. 
у с. Лісоводи Кам’янець-подільського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. варварівка вільхуватсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ка-
гановича. У 1933 р. розкуркулений. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора 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 10 серпня 1989 р.

кУхаРевиЧ ганна норбертівна народи-
лася 1877 р. у віленській губ. білоруска, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживала 



428 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
16 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
23 жовтня 1939 р. як соціально небезпечний еле-
мент вислана до Казахстану на 5 років. На 1958 р. 
проживала в с. берлик Коктерського р-ну Джам-
бульської обл. Реабілітована 12 червня 1959 р.

кУхаРенко дмитро данилович народив-
ся 1894 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. бухгалтер сільського споживто-
вариства. У 1930 р. розкуркулений, виселений 
за межі сільради. заарештований 3 листопада 
1937 р. за антирад. 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 14 червня 1989 р.

кУхаРенко прокіï сергійович народив-
ся 1905 р. у с. Миколаївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоне село». заарешто-
ваний 25 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 9 березня 1938 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про ненвиїзд, 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
12 жовтня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУхаРська ірина станіславівна народи-
лася 1907 р. у варшаві. полька, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 8 грудня 1937 р. у зв’язку з вагіт-
ністю підслідної зі звільненням з-під варти.

кУхаРський володимир станіславович 
народився 1910 р. у с. Улянівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. ворошилове Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Тесля колгоспу ім. петровсько-
го. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 24 грудня 1937 р. як член к.-р. націона-
лістичної 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

кУхаРський дмитро станіславович на-
родився 1915 р. у с. Улянівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. во-

рошилове Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. петровського. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 грудня 1937 р. як член к.-р. польської 
націоналістичної організації та за антирад. 
роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 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 2 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 4 червня 1960 р.

кУхаРЧУк станіслав адамович народився 
1893 р. у с. Тімтик Радомського пов. Радомської 
губ. поляк, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Стрілеча Липецького р-ну Харків-
ської обл. Робітник лікувально-трудової коло-
нії. заарештований 9 березня 1938 р. за зв’язок 
з польським консульством і к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1989 р.

кУхтін євдоким стеïанович народився 
1906 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на ст. панютине півд. 
залізниці. Робітник радгоспу «Комсомолець». 
заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. робо-
ту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 18 серпня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 14 березня 1989 р.

кУхтін михайло пилиïович народився 
1874 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. Охоче Старовірівського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. по-
збавлений виборчих прав. У 1931 р. розкур-
кулений. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

кУц андронік венедиктович народився 
1885 р. у с. Колки Ковельського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. безлюдів-
ка Харківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
24 травня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 14 червня 1963 р.
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кУц гнат семенович народився 1896 р. на 
хут. Куцівка валківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Куцівка Коломацького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію та зрив госпо-
дарсько-політичних кампаній на селі (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

кУц ілля трохимович народився 1890 р. 
у с. Олексине Охтирського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. На-
чальник планового відділу тепломереж Хар-
енерго. заарештований 4 жовтня 1937 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (статті 546, 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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1957 р. 

кУцевол данило федорович народився 
1887 р. у с. Новодонівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Новодонівка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Сто-
рож промартілі «Червона зірка». заарештований 
10 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 пока-
рання відбував в Онегтабі, де й помер 17 груд-
ня 1941 р. Реабілітований 17 травня 1963 р.

кУцевол іван федорович народився 
1889 р. у с. Новодонівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Сто-
рож парку Червонозаводського р-ну. У 1924 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1932 р. під слід-
ством органів ДпУ. заарештований 8 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 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

кУцек-звенигоРодська ольга 
яківна народилася 1899 р. у м. вінниця ві-
нницького пов. подільської губ. Українка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Старший бухгалтер СШ 
№ 102. У 1934 р. перебувала під слідством за 
ст. 546 КК УСРР. заарештована 17 вересня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну шпигунську 
роботу (ст. 541 п. «а» 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 у вТТ 
на ст. берикуль Томської з-ці. Реабілітована 
3 липня 1989 р.

кУценко василь васильович народився 
1879 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Горобіївка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Чорнороб Дворі-
чанського лісництва. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член анти-
рад. угруповання та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

кУценко василь прокоïович народився 
1880 р. у с. вертіївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. вертіївка бого-
діхівського р-ну Харківської обл. Тесля мебле-
вої фабрики у с. Старий Мерчик валківського 
р-ну. заарештований 6 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної повстанської організа-
ції (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. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

кУценко іван семенович народився 
1879 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дворічна Дво-
річанського р-ну Харківської обл. Тесля за 
наймом. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 4 серпня 1937 р. як урядник у минуло-
му, поручик царської армії, голова церковної 
«п’ятидесятки» та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

кУценко митрофан іóдович народився 
1885 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. Інспектор 
Управління півд. залізниці. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 29 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 квітня 1958 р.

кУценко олексій прокоïович народив-
ся 1884 р. у с. вертіївка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. верті-
ївка богодухівського р-ну Харківської обл. 
пасічник колгоспу «Незаможник». заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної повстанської організації (ст. 5410 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
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Харківській обл. 7 квітня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 квітня 1938 р. у Харкові. Реа-
білітований 27 грудня 1958 р.

кУцин віктор сергійович народився 
1905 р. і проживав у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. Старший дис-
петчер тепломережі. 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 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 вересня 1958 р.

кУЧеР андрій олексійович народився 
1890 р. у с. бендзари балтського пов. поділь-
ської губ. Молдованин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Старший 
бухгалтер дитячих садків ХТз. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 12 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

кУЧеР іван васильович народився 1892 р. 
у с. Нижче Солоне Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нижче Солоне 
борівського р-ну Харківської обл. Робітник 
3-ї будівельної дільниці залізниці Красний 
Лиман — Куп’янськ. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 8 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 4 квітня 1989 р.

кУЧеР (кóчеров) михайло петрович наро-
дився 1904 р. на ст. Роздільна Одеської залізниці 
у Тираспольському пов. Херсонської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1929—1933 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Електрик Харківської паливної торгової 
бази № 2. заарештований 21 листопада 1937 р. 
за шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 27 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 1959 р.

кУЧеР (кóчеров) самсон іванович наро-
дився 1871 р. у с. Нижче Солоне Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. богус-
лавка Куп’янського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1929 р. позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 20 жовтня 1929 р. 
за невиконання хлібозаготівлі та несплату 
податків (статті 5410, 58 КК УСРР) і ухвалою 

колегії ОДпУ від 3 лютого 1930 р. позбавле-
ний волі в концтаборі на 5 років із заміною 
висланням до північного краю на той же 
термін. На засланні перебував у м. Архан-
гельськ. заарештований 8 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 17 серпня та 26 квітня 1989 р.

кУЧеР федір корнійович народився 1900 р. 
у с. Ришавка житомирського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Колісниківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Рахівник колгоспу 
ім. петровського. заарештований 30 грудня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
та за шпигунство (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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

кУЧеР харитон корнійович народився 
1891 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., член вКп(б) до 1933 р. 
проживав у с. Колісниківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Голова сільгоспспожив-
товариства. 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 люто-
го 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

кУЧеРенко василь єгорович народився 
1898 р. у с. Дмитрівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав на хут. Дев’ятибратове 
богодухівського р-ну Харківської обл. Тес-
ля радгоспу «Улянівський» Охтирського р-ну. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. Ухвалою особливої наради при коле-
гії ДпУ від 1 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
висланий до північного краю на 3 роки. На 
засланні перебував у м. Котлас. заарештова-
ний 7 вересня 1937 р. за антирад. настрої та 
антирад. агітацію (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. 
Реабілітований 1 жовтня і 29 червня 1989 р.

кУЧеРенко володимир пилиïович наро-
дився 1905 р. у с. преображенське зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Миронів-
ка Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
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колгоспу. заарештований 27 жовтня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кУЧеРенко іван андрійович народився 
1894 р. у с. Нова Іванівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бар-
вінкове барвінківського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер артілі «Надрабуд». заарешто-
ваний 1 квітня 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 серпня 1957 р.

кУЧеРенко олександр єгорович наро-
дився 1907 р. у с. Дмитрівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вінницькі 
Івани богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1930 р. розкуркулений і ви-
сланий до північного краю на 3 роки. за-
арештований 9 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. 
На 1988 р. проживав у с. Манченки Харків-
ського р-ну. Реабілітований 26 червня 1989 р.

кУЧеРенко павло петрович наро-
дився 1902 р. на хут. Селище Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник навчального радгоспу 
Куп’янського агроіндустріального технікуму. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1931 р. висланий до північного 
краю на 3 роки. заарештований 8 вересня 
1937 р. як куркуль, який після повернення 
з табору, проводив к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 17 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 6 вересня та 13 березня 1989 р.

кУЧеРенко пантелій оксентійович на-
родився 1899 р. у с. Олексіївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Лозівського відділення Хатор-
гу. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. У 1932 р. за невиконання плану 
хлібозаготівлі позбавлений волі в концтаборі на 
5 років. Термін покарання відбував на будівни-
цтві біломоро-балтійського каналу. звільнений 
з-під варти достроково у 1935 р. заарештований 

19 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. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амуртабі. помер 1943 р. у Хабаров-
ському краї. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

кУЧеРенко пилиï макарович народився 
1895 р. у с. велика Миколаївка Катеринос-
лавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1919—1920 рр. член РКп(б), 
у 1920—1923 рр. член УКп, у 1923—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Економіст 
ХТз. заарештований 5 листопада 1937 р. як 
член антирад. терористичної укапістської орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

кУЧеРов михайло петрович, див. ÊÓ-
ЧЕÐ (Êóчåðîâ) Ìèõàйлî Ïåòðîâèч.

кУЧеРовський леонтій анатолійович 
народився 1894 р. у с. Оржів Рівненського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав і працю-
вав токарем у радгоспі ім. 17-ї партконферен-
ції в Сахновщинському р-ні Харківської обл. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
24 грудня 1937 р. як член к.-р. націоналістич-
ної польської організації (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 розстріл. Розстріляний 21 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

кУЧеРявий андрій григорович наро-
дився 1901 р. на хут. баранове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. баранове Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «заповіт Ілліча». 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член 
антирад. націоналістичної повстанської орга-
нізації (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1938 р. (статті 542, 547, 5410, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 20 лютого 1958 р.

кУЧеРявий василь григорович наро-
дився 1907 р. на хут. баранове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. баранове Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «заповіт Ілліча». 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член 
антирад. повстанської націоналістичної ор-
ганізації (статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) 
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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. Ре-
абілітований 20 лютого 1958 р.

кУЧинська михайлина каролівна 
(кар лівна) народилася 1878 р. на хут. піс-
ки Овруцького пов. волинської губ. полька, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживала 
в с. богуславка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Домогосподарка. в адміністратив-
ному порядку переселена з прикордонної 
смуги. заарештована 30 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого ворога народу, за воро-
же ставлення до заходів рад. влади та партії, 
антирад. настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 червня 1938 р. (ст. 159 КпК УРСР) за 
недостатності даних для притягнення до суду 
зі звільненням з-під варти.

кУЧинська ніна іïолитівна народилася 
1905 р. у с. Черепова проскурівського пов. 
подільської губ. Українка, із священнослу-
жителів, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. помічник бухгалтера 
ХТз. заарештована 19 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого за шпигунство (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. у березні 1938 р., з-під варти звільнена 
6 квітня 1938 р. заарештована 1 жовтня 1941 р. 
як дочка священика, дружина засудженого та 
соціально небезпечна (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР). 
за постановою УНКвС по Іркутській обл. від 
15 серпня 1942 р. з Іркутської в’язниці направ-
лена до південтабу. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 серпня 1942 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до одного 
з віддалених районів Іркутської обл. на 5 років. 
На 1944 р. перебувала на засланні в с. Олон-
ки Кіровського р-ну Іркутської обл. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
27 січня 1945 р. зараховано у покарання фак-
тично відбутий строк і з заслання звільнена. 

кУЧинська тереза михайлівна на-
родилася 1887 р. у с. потоки вінницького 
пов. подільської губ. полька, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала в с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний партизан». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселена з прикор-
донної смуги. заарештована 4 вересня 1937 р. 
як активна учасниця костельної громади, дру-
жина засудженого за к.-р. діяльність та за ан-
тирад. настрої (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.) позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Ухвалою особливої наради при 

НКвС СРСР від 19 листопада 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбувала у Картабі. На 1962 р. проживала  
в с. Мала жмеринка жмеринського р-ну він-
ницької обл. Реабілітована 6 липня 1963 р.

кУЧинський авгóст (авгóстин) ка-
зимирович народився 1903 р. у с. жупанівка 
Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. богуславка Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. єжова. У 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги до Казахстану. У лис-
топаді 1937 р. з місця вислання втік і по-
вернувся в Україну. заарештований 17 січня 
1938 р. за к.-р. агітацію проти заходів 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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 4 травня 1960 р.

кУЧинський адольф іванович наро-
дився 1905 р. у с. жупанівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля 
за наймом. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 5 травня 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну діяльність (статті 542, 5410, 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 27 березня 1989 р.

кУЧинський адольф касïарович наро-
дився 1888 р. у с. Любарська Гута Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка Друга близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 13-річчя 
жовтня. У 1935 р. під слідством Мархлев-
ського Рв НКвС за к.-р. діяльність, в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 20 січня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 546 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 22 жовтня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

кУЧинський віктор людвігович на-
родився 1910 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 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 17 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 берез-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
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11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 3 червня 1976 р.

кУЧинський володимир андрійович 
народився 1916 р. у м. Костянтинівка бах-
мутського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Майстер склозаводу. 
заарештований 22 квітня 1938 р. як член 
шпигунської диверсійної повстанської орга-
нізації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 21 березня 1939 р.

кУЧинський денис (деоніз) карлович 
(карïович) народився 1890 р. у с. піски жи-
томирського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. богуславка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Котельник будівництва колії північно-
Донецької залізниці. У 1936 р в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги до Казахстану, у 1937 р. з місця за-
слання втік. заарештований 5 лютого 1938 р. 
як спецпереселенець, який втік з Казахстану 
та 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.

кУЧинський іван карлович народився 
1894 р. у с. жупанівка Овруцького пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, неписьмен., поза-
парт. проживав у с. богуславка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. єжо-
ва. У 1936 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги до Ка-
захстану, у 1937 р. з місця заслання втік. за-
арештований 17 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
проти заходів 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.

кУЧинський йосиï йосиïович наро-
дився 1878 р. у с. Московка волинської губ. 
Українець, з робітників, неписьмен., поза-
парт. проживав у м. Мерефа Харківсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник склозаво-
ду. заарештований 20 квітня 1938 р. як член 
шпигунської повстанської антирад. органі-
зації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 травня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

кУЧинський йосиф адамович наро-
дився 1897 р. у с. Новоручі Лідського пов. ві-
ленської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1919—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник начальника 
штабу ппО ХТз. заарештований 30 вересня 
1937 р. за шпигунство та к.-р. діяльність (стат-
ті 546, 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. Ре-
абілітований 1 листопада 1957 р.

кУЧинський каміль андрійович наро-
дився 1894 р. у с. будище житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Червона зоря Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. завідувач 
ферми колгоспу ім. Фрунзе. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 14 грудня 1937 р. 
як член пОв, соціально небезпечний елемент, 
висланий з прикордонної смуги та за шпигун-
ство на користь польщі (статті 546, 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 10 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 грудня 1955 р.

кУЧинський людвіг іванович на-
родився 1869 р. у с. піски житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. 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 10 жовтня 1974 р.

кУЧинський никодим тимофійович 
народився 1899 р. у с. полянки Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. пе-
тропавлівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. вільнонайманий тесля у колгоспі ім. Кі-
рова. заарештований 29 листопада 1937 р. за 
к.-р. роботу проти рад. влади та партії (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 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 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 28 листопада 1959 р.

кУЧинський петро іванович народив-
ся 1896 р. у с. жупанівка Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богуславка 
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Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. єжова. [У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги]. 
заарештований 17 січня 1938 р. за к.-р. агітацію 
проти заходів 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1960 р.

кУЧинський Устим йосифович на-
родився 1876 р. у с. жупанівка Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. єжова. У 1931 р. розкуркулений 
і за невиконання хлібозаготівлі засуджений 
на 10 міс. примусових робіт і 1 рік 6 міс. 
позбавлення волі. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 лютого 1938 р. за 
к.-р. шпигунську 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 13 березня 1989 р.

кУЧинський франц лаврентійович 
народився 1873 р. у с. Яменець Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. березівка Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний лан». 
У 1930 і 1933 рр. під слідством органів ДпУ за 
статтями 80 через ст. 16, 5410, 5411 КК УСРР. 
У 1935 р. під слідством органів НКвС і в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 15 грудня 1937 р. 
як соціально небезпечний елемент, член пОв 
та за шпигунську 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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 серпня 1959 р.

кУЧков гнат іванович народився 1884 р. 
у с. вільне богодухівського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав і працював сільгоспробітником 
у Свердловському бурякорадгоспі у богоду-
хівському р-ні Харківської обл. У 1931 р. роз-
куркулений. У 1932 р. за невиконання плану 
хлібозаготівлі позбавлений волі на 2 роки 4 
міс. заарештований 6 вересня 1937 р. за анти-
рад. 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. Реабілі-
тований 1 лютого 1994 р.

кУЧмаР лев Рафаїлович народився 
1915 р. на ст. Фуляерді Китайської Східної 
з-ці. єврей, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
інженерно-економічного інституту. зааре-
штований 2 жовтня 1937 р. за зраду батьків-
щини (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 30 січня 1957 р.

кУЧУгУРа-кУЧеРенко іван іовович 
народився 1874 р. у с. Мурафа богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Му-
рафа Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Сліпий кобзар. заарештований 24 вересня 
1937 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 8 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 січня 1958 р.

кУЧУмов микола андрійович народив-
ся 1896 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з торговців, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Старший диспетчер ізоляційного 
цеху ХЕТзу. У 1930—1934 рр. позбавлений 
виборчих прав за службу в білій армії. за-
арештований 3 серпня 1938 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної організації, за шпи-
гунську діяльність та підготовку диверсійних 
актів (статті 546, 549, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
2 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУШин юрій дмитрович народився 
1912 р. у с. ємільчине Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Германівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. ворошилова. 
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 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.

кУШковський володимир олексійо-
вич народився 1897 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Сеньок 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
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тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (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. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

кУШковський іван олексійович на-
родився 1888 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Максимівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 21 листопада 1937 р. за 
к.-р. націоналістичну діяльність (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 20 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

кУШковський михайло олексійович 
народився 1893 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, 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 23 листопа-
да 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 10 лютого 1961 р.

кУШнаРенко андрій павлович наро-
дився 1902 р. у с. велика Комишуваха Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. велика Комишуваха петрівського р-ну 
Харківської обл. Службовець петрівського 
райвідділу охорони здоров’я. заарештований 
24 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито петрівським Рв НКвС 
31 липня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

кУШнаРенко володимир іванович на-
родився 1885 р. у с. Диканька полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, у 1906—1917 рр. член пар-
тії соціалістів-революціонерів, член вКп(б) 
з 1927 р. проживав у Харкові. Голова артілі 
інвалідів. заарештований 27 січня 1938 р. як 
член антирад. підпільної організації есерів 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 

майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 грудня 1957 р.

кУШнаРенко дмитро григорович наро-
дився 1889 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник півд. залізниці. заарештований 27 бе-
резня 1938 р. за належність до к.-р. білогвар-
дійського підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 11 серпня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 16 жовтня 1939 р.

кУШнаРенко іван ілліч народив-
ся 1889 р. у с. попівка Конотопського пов. 
Чернігівської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1904—
1923 рр. член партії соціалістів-революціонерів, 
у 1920—1923 рр. член ЦК партії лівих соці-
алістів-революціонерів-синдикалістів. прожи-
вав у Харкові. завідувач статистичного обліку 
Харківського облвнутторгу. У 1921 р. за к.-р. 
есерівську діяльність позбавлений волі у по-
літізоляторі на 1 рік. заарештований 25 груд-
ня 1937 р. як член антирад. терористичної ор-
ганізації правих (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
23 вересня 1938 р. (статті 541 п. «а», 547, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 23 вересня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 5 грудня 1997 р.

кУШнаРенко іван терентійович наро-
дився 1896 р. у м. Лебедин Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Лікар-
терапевт 4-го єдиного диспансеру. заарештова-
ний 21 серпня 1938 р. як член білогвардійської 
терористичної організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУШнаРьов борис васильович народився 
1870 р. у с. Малинівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Малинівка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Сторож піщаного кар’єру 
ХТз. У 1929 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. розкуркулений і нарсудом Чугуївського 
р-ну позбавлений волі на 1 рік 6 міс. за невико-
нання держзобов’язань. заарештований 6 верес-
ня 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 23 травня 1989 р.

кУШнаРьов оïанас григорович наро-
дився 1901 р. у м. Гомель Гомельського пов. 
Могильовської губ. єврей, соціальне похо-
дження та освіта невідомі, позапарт., у 1924—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Черговий пасажирського відділення ст. Харків 
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півд. залізниці. заарештований 27 січня 1938 р. 
як член шкідницької терористичної організа-
ції (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 27 серп-
ня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 27 серпня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1956 р.

кУШнаРьов павло гаврилович наро-
дився 1881 р. у с. Малинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Малинів-
ка Чугуївського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1930 р. за к.-р. діяльність 
висланий до північного краю на 5 років. 
заарештований 5 серпня 1937 р. як член сек-
ти «краснодраконівців», за невизнання рад. 
влади та антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 серпня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1989 р.

кУШнаРьова хана яківна народилася 
1904 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. єврейка, з кустарів, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Кравчиня 
фабрики «Червоний швейник». заарештована 
1 вересня 1938 р. як дружина члена антирад. 
правотроцькістської диверсійної терористичної 
організації на півд. залізниці (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 жов-
тня 1938 р. як соціально небезпечний елемент 
віддана під гласний нагляд за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 16 березня 1962 р.

кУШниРьов макар сергійович наро-
дився 1896 р. у с. Гусинка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гусинка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. вантаж-
ник на залізниці. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію та поширення к.-р. чуток (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. 
Термін покарання відбував у Амуртабі, у січні 
1943 р. звільнений з-під варти достроково че-
рез стан здоров’я. На 1958 р. проживав за ста-
рою адресою. Реабілітований 20 червня 1989 р.

кУШніР давид григорович народився 
1910 р. у с. пухляки Камянець-подільського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, у 1930 р. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Майстер-маляр ХТз. 
заарештований 22 вересня 1937 р. за розвід-
увальну та антирад. роботу (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 5 грудня 

1937 р. (ст. 546 через ст. 17 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував на ст. Ізвєсткова Амурської за-
лізниці верхньобуреїнського р-ну Амурської 
обл. Реабілітований 20 червня 1989 р.

кУШніР ісак григорович народився 
1898 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
у 1917—1918 рр. член бунду, член вКп(б) 
з 1918 р. проживав у Харкові. Інспектор 
Харпромторгу. заарештований 6 липня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 11 липня 1939 р. виправданий.

кУШніР петро андрійович народився 
1900 р. у с. біла Тернопільського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1932—1933 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник заводу ім. Ко-
сіора. заарештований 20 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 розстріл. Розстріляний 20 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

кУШніР ярослав стеïанович народився 
1900 р. у м. броди бродівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у с. Гусинка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Учитель НСШ. У 1933 р. 
трійкою ДпУ УСРР за ст. 541 КК УСРР висла-
ний до північного краю на 3 роки. На засланні 
перебував у м. Котлас. заарештований 5 трав-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито Куп’янським 
Рв НКвС 16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУШніРенко григорій федорович наро-
дився 1891 р. у с. забрідки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учи-
тель 107-ї школи. заарештований 26 жовтня 
1937 р. як член антирад. білогвардійської те-
рористичної групи (статті 5411, 548 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 20 листопада 1956 р.

кУШніРенко дмитро дмитрович наро-
дився 1895 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Елек-
тромонтер технікуму промислового транспорту. 
заарештований 20 липня 1938 р. як член біло-
гвардійської терористичної організації (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

кУШніРенко кóзьма йосиïович на-
родився 1894 р. у с. велика Комишуваха Із-
юмського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Миколаївка петрівського р-ну Харків-
ської обл. завідувач поштового відділення. 
заарештований 18 квітня 1938 р. (статті 548 
через ст. 17, 542, 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
21 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 542, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

кУШніРенко пилиï григорович наро-
дився 1878 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Колонтаїв Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Ананьїв-
ського цукрозаводу. заарештований 20 жовтня 
1937 р. за антирад. настрої та поширення к.-р. 
поглядів серед колгоспників (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 29 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

кУШніРУк никифор климович наро-
дився 1908 р. у м. Ковель Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник військспецбуду. заарештований 28 лютого 
1938 р. як розвідник іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 серпня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

кУШтим прокоïій пантелеймонович на-
родився 1889 р. у с. Тихопілля павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював чорноробом на конезаводі № 124 
«піонер» у Лозівському р-ні Харківської обл. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
11 лютого 1938 р. як член к.-р. шкідницькій 
групи та за шкідницьку діяльність (статті 5410, 
5411, 547 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 1938 р. 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1959 р.

кУщак єлизавета авгóстівна народила-
ся 1888 р. у с. Казанка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Німкеня, із службовців, 
письмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 26 жовтня 
1937 р. як дружина репресованого (ст. 541 
п. «в» КК УРСР), справу закрито Ов НКвС 
ХвО 5 липня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
звільнена з-під варти 8 серпня 1938 р.

кУщак іван вавилович народився 1893 р. 
у м. Ольгопіль Ольгопільського пов. поділь-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
спектор з бойової підготовки обласної ради Тсо-
авіахіму. У 1920 р. за службу в білій армії висла-
ний до м. Архангельськ Архангельської губ. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. як учасник ан-
тирад. військово-фашистської змови (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

кУщенко марк андрійович народився 
1888 р. у с. Дементіївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дементіївка 
Липецького р-ну Харківської обл. Конюх хар-
ківської фабрики «Кофок». У 1932 р. майно 
конфісковано. заарештований 3 вересня 1937 р. 
як куркуль та за агітацію проти державної пози-
ки «Оборона країни» 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 21 червня 1989 р.

кУщенко стеïан абрамович народився 
1892 р. у с. Демино-Александровка валуйсько-
го пов. воронезької губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав і працював сто-
ляром у бурякорадгоспі «Кислівсько-піщан-
ський» у Куп’янському р-ні Харківської обл. 
У 1930(29) р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. У 1931 р. висланий до північного 
краю на 3 роки. На засланні перебував у сел. Но-
ва путь Лальського р-ну північного краю. заа-
рештований 9 вересня 1937 р. за незадоволення 
існуючим ладом і поширення провокаційних 
чуток (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.

кУявський анзельм антонович наро-
дився 1897 р. у м. Ченстохов Ченстоховського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., 1931—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник облбудтресту. заарештований 27 травня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 травня 1961 р.

кШак зінаїда адольфівна народилася 
1898 р. у с. Хотінь Сумського пов. Харківської 
губ. Росіянка, з міщан, освіта середня, по-
запарт. проживала в Харкові. бухгалтер 14-ї 
радлікарні. заарештована 16 листопада 1937 р. 
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за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 25 липня 1939 р. 
зі звільненням з-під варти.

кюРкЧан мкртич караïетович наро-
дився 1884 р. у м. Ардануч Артвинського пов. 

Кутаїської губ. вірмен, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель ві-
рменської школи. заарештований 5 лютого 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 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.

л

лабецький дмитро іванович народився 
1897 р. у с. бітля Турківського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Кербуд житлобуд-
коопу «бродильник». заарештований 5 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію та шпигунську 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 24 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

лабинський микола стеïанович на-
родився 1894 р. у м. Чугуїв зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. бухгалтер ар-
тілі «Червоний швейник». У 1920 р. заарешто-
ваний ЧК як колишній білогвардієць. У 1924 р. 
під слідством органів ДпУ. заарештований 
11 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч.1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 травня 1959 р.

лабУнський петро митрофанович на-
родився 1899 р. у с. Українське вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Укра-
їнське Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Культурне життя». зааре-
штований 2 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність 
та за терористичні наміри щодо представни-
ків рад. влади (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 29 липня 1989 р.

лавва павло семенович народився 
1899 р. у м. Альбертіно Слонімського пов. 
Гродненської губ. Росіянин, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1919—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Оперуповно-
важений вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 25 травня 1938 р. за 
сприяння ворогам рад. влади у проведенні під-

ривної діяльності, розповсюдження провока-
ційних чуток про органи НКвС, розголошен-
ня секретних відомостей та за дискредитацію 
керівників партії і уряду (статті 541 п. «а», 5414 
КК УРСР), 10 грудня 1938 р. обвинувачення 
перекваліфіковано на статті 5410, 5414, 109 КК 
УРСР, справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. 
залізниці 9 лютого 1939 р. за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

лавденко олександр сергійович наро-
дився 1891 р. у с. Колодязне Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. Кам’янка Дворічанського р-ну 
Харківської обл. бджоляр. У 1932 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав і в ад-
міністративному порядку висланий до пів-
нічного краю, з місця вислання втік. У 1933 р. 
під слідством Дворічанського райвідділку ХОв 
ДпУ як член к.-р. повстанської організації 
«Селянська спілка хліборобів». заарештований 
6 жовтня 1937 р. за те, що формував осередок 
з репресованих куркулів, прогнозував початок 
війни з Німеччиною (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 15 квітня 1989 р.

лавинська мотрона олексіївна наро-
дилася 1896 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Лаборантка Харківського автодорожного 
інституту. заарештована 7 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.

лавинський микола іванович наро-
дився 1891 р. у м. Одеса Одеського пов. Хер-
сонської губ. Росіянин, з дворян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1925—1930 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Механік Харківського 
машинобудівного інституту. заарештований 
19 вересня 1937 р. за шпигунство, за зв’язки 
з польським консульством (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
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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 14 лютого 1958 р.

лавРенко лазар олександрович наро-
дився 1899 р. у с. Григорівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював заправником тракторів у радгоспі 
ім. Куйбишева у барвінківському р-ні Хар-
ківської обл. Розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. У 1932 р. висланий на Урал. за-
арештований 9 лютого 1938 р. як член антирад. 
організації, за антирад. діяльність, втечу із 
заслання (статті 5411, 5410 ч. 1, 78 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 квітня 1939 р. (стат-
ті 5410 ч. 1, 78 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

лавРентьєв павло федорович наро-
дився 1892 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з робітників, освіта неповна середня, у 1914—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор верстатобудівного заводу ім. Моло-
това. заарештований 30 липня 1937 р. як учас-
ник к.-р. правотроцькістського підпілля (стат-
ті 549, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 31 жов-
тня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл з конфіска цією  
майна. Розстріляний 1 листопада 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 8 лютого 1956 р.

лавРентьєва ганна іванівна, див. 
ÕЛЮÏШЕÂА (Лàâðåíòüºâà) Гàííà ²âàí³âíà.

лавРенЧУк сергій арсентійович наро-
дився 1899 р. у с. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Червоний степ» у Сах-
новщинському р-ні Харківської обл. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 9 бе-
резня 1938 р. за антирад. 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 28 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 листопада 1961 р.

лавРенЧУк стеïан арсентійович наро-
дився 1907 р. у с. ємільчине Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Червоний степ» у Сах-
новщинському р-ні Харківської обл. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 14 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 5410, 

547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 листопада 1961 р.

лавРенЧУк филимон (пилиï) петрович 
народився 1890 р. у с. ємільчине Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Германівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «перемо-
жець». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 27 грудня 1937 р. як член польської 
націоналістичної організації та за антирад. 
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 21 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 травня 1962 р.

лавРик аврам стеïанович народився 
1892 р. у с. Черемушне зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Черемушне зміївського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер мереф’янської 
транспортної артілі. У 1930 р. під слідством 
ДпУ УСРР за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УСРР). заарештований 17 квітня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 27 лю-
того 1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Харківським облсудом 26 березня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину. Спецколегією Харківського облсуду 
11 серпня 1941 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі у вТТ.

лавРик ганна йосиïівна народилася 
1900 р. у м. Кам’янець-подільськ Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Україн-
ка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 19 листопада 1937 р. як дружи-
на засудженого за шпигунство (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 25 березня 1938 р. зі 
звільненням з-під варти.

лавРик дмитро никанорович народився 
1894 р. у с. Лагери зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав і працював у радгоспі «Донець» 
у зміївському р-ні Харківської обл. Майно 
конфісковано. заарештований 31 липня 1938 р. 
як член антирад. організації українських есерів 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лавРик іван давидович народився 
1891 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. Рахівник 
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початкової школи. заарештований 5 листопада 
1937 р. як член української націоналістичної 
повстанської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. (статті 542, 
547, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Са-
мартабі, північзалізничтабі та печортабі, де 
й помер 1944 р. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

лавРик іван стеïанович народився 
1905 р. у с. попівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
незакінчена вища, з 1930 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Студент Харківсько-
го педагогічного інституту. заарештований 
26 вересня 1937 р. як учасник бойової те-
рористичної групи українсько-фашистської 
к.-р. організації (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 5 жовтня 
1937 р., оскільки заарештований не був тією 
особою, яку розшукувало слідство.

лавРик іван якович народився 1896 р. 
у м. Ромни Роменського пов. полтавської 
губ. Українець, з кустарів, освіта середня, по-
запарт., у 1920—1924 рр. член УКп, у 1924—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Чоловічий кравець майстерні будинку архі-
тектора. заарештований 20 березня 1938 р. як 
член к.-р. націоналістичної повстанської ор-
ганізації (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 25 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

лавРик микола семенович народився 
1895 р. на хут. Іванівка полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Економіст сантресту. заарештований 
14 жовтня 1937 р. як член УвО та агент інозем-
ної розвідки (статті 546, 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 червня 1989 р.

лавРиненко іван маркович народився 
1890 р. у с. Дмитровка Курської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник директора 
метизо-силікатної бази Харківської облспо-
живспілки. заарештований 12 жовтня 1937 р. 
як член націоналістичної терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 548, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Крастабі на 
ст. Решети Красноярської залізниці. На 1955 р. 

проживав у с. Стрілеча Липецького р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 26 березня 1955 р.

лавРиненко марія іванівна народи-
лася 1900 р. у с. Старий Салтів вовчанського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
вища, позапарт., до 1937 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживала в Харкові. Співачка раді-
окомітету. 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 позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. після звільнення з-під 
варти проживала в м. Калінінськ (Горлівка) 
Донецької обл. Реабілітована 22 травня 1962 р.

лавРиненко наталія георгіївна наро-
дилася 1897 р. у с. Охрімівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Аптекар Харківського технологічного інсти-
туту. заарештована 13 жовтня 1937 р. як дру-
жина учасника антирад. української націонал-
терористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 лютого 
1938 р., звільнена з-під варти 17 лютого 1938 р.

лавРиненко олексій аврамович наро-
дився 1902 р. у с. попівка звенигородського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший диспетчер цеху заводу № 135. 
заарештований 18 квітня 1938 р. за націона-
лістичну та підривну діяльність (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 4 квітня 1939 р. за від-
сутності складу злочину, 7 квітня 1939 р. з-під 
варти звільнений.

лавРиненко федір данилович наро-
дився 1908 р. у с. Мала писарівка Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. золочів золочівського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб золочівської спожив-
спілки. У 1930 р. розкуркулений, висланий до 
сел. Коноша північного краю, у травні 1931 р. 
втік. заарештований 9 вересня 1937 р. за анти-
рад. 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 8 червня 1989 р.

лавРиненко юхим васильович на-
родився 1898 р. у с. Кун’є Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кун’є Са-
винського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Новий шлях». заарештований 4 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 19 березня 
1939 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
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волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. 
Реабілітований 11 березня 1990 р.

лавРиЧенко сергій терентійович наро-
дився 1880 р. у с. борова Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. борова бо-
рівського р-ну Харківської обл. Сторож рай-
споживспілки. заарештований 4 квітня 1928 р. 
за виступи проти організації колгоспів і Ізюм-
ським окрсудом 6 листопада 1929 р. (ст. 5810 ч. 1 
КК РСФРР) засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням прав на 5 років. 
Термін покарання відбував у Дальтабі в м. вла-
дивосток, 4 квітня 1936 р. звільнений з-під 
варти. заарештований 8 жовтня 1937 р. за не-
вдоволення колгоспним ладом (статті 546, 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. Термін покарання відбував у Кар-
гопольтабі. Реабілітований 1 лютого 1994 р.

лавРов василь іванович народився 
1914 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новопо-
кровка Чугуївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник харківського заводу «Серп і молот». за-
арештований 2 грудня 1937 р. 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. 
Термін покарання відбував у Самартабі. Спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
2 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 17 листопада 1939 р.

лавРов денис омелянович народився 
1892 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. До-
вжик Ізюмського р-ну Харківської обл. Чор-
нороб петрівської дільниці Ізюмського рай-
лісгоспу. У 1931 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. У 1932 р. за ст. 58 КК 
УССР засуджений на 8 років позбавлення 
волі з пораженням у правах на 5 років. Термін 
покарання відбував у Дмиттабі, звільнений 
з-під варти у 1937 р. заарештований 8 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та за недбале ставлен-
ня до роботи (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 16 червня 1989 р.

лавРов дмитро юхимович народився 
1884 р. у с. Руська Лозова Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Двір-
ник житлоконтори № 40/74. У 1931 р. розкур-
кулений, засланий на Урал, у 1933 р. втік до 
Харкова. заарештований 12 вересня 1937 р. як 

куркуль, який втік з місця заслання (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 пока-
рання відбував у Крастабі. На 1956 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1958 р.

лавРов зиновій петрович народився 
1887 р. у с. Малоперещепине полтавського 
пов. полтавської губ. Українець, з торгов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. Майстер 3-го 
вагонного відділку. заарештований 2 грудня 
1937 р. за к.-р. діяльність (статті 547, 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 21 грудня 1962 р.

лавРов іван григорович народився 
1884 р. у с. Новопокровка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Новопокровка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу ім. Чапаєва. У 1931 р. 
розкуркулений і засуджений на 6 років по-
збавлення волі. заарештований 18 грудня 
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 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 квітня 1989 р.

лавРов микола гнатович народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, у 1924—1937 рр. член 
вКп(б). Начальник цеху ХЕМзу. заарешто-
ваний 18 вересня 1937 р. як член антирад. 
правотроцькістської терористичної організа-
ції (статті 5411, 548, 547 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 7 грудня 
1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого май-
на. Розстріляний 8 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 7 квітня 1956 р.

лавРов михайло борисович народився 
1905 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Рудневе Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Чорнороб петрів-
ської дільниці Ізюмського райлісгоспу. зааре-
штований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, за 
шкідницьке ставлення до роботи та державного 
майна (ст. 5410 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 серпня 1961 р.

лавРов олексій єгорович народився 
1894 р. у с. пушкарне бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник друкарні ім. блакитного. заарештований 
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15 листопада 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 30 листопада 1937 р. (ст. 197 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 2 грудня 1937 р.

лавРов павло семенович народився 
1880 р. у с. землянки вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. землянки віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Каменяр за 
наймом. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 5 травня 1938 р. 
як член к.-р. куркульської організації, за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 травня 
1938 р. (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 7 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 січня 1961 р.

лавРов прокіï єгорович народився 
1873 р. у с. Кочеток зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Кочеток 
зміївського р-ну Харківської обл. Сторож 
магазину. заарештований 11 лютого 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
19 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 21 лютого 1939 р.

лаго георгій георгійович народився 
1897 р. у с. Сартана Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
вгосп Гідродорбуду. заарештований 24 грудня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну і шпигунську 
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. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 березня 1958 р.

лагодкіна надія адамівна народилася 
1892 р. у м. Тарноград білгорайського пов. 
Люблінської губ. Росіянка, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Медсестра 4-ї міської поліклініки. заарешто-
вана 10 листопада 1937 р. за підозрою у про-
веденні розвідувальної діяльності і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в пів-
нічзалізничтабі. Справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 5 березня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), звільнена з-під варти 10 квітня 1940 р.

лагота василь іванович народився 1906 р. 
у м. брест-Литовськ брестського пов. Гроднен-
ської губ. поляк, з робітників, освіта початко-
ва, у 1931—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Харків-
ської обл. завідувач парткабінету ст. Красноград 
півд. залізниці. заарештований 20 листопада 

1937 р. за к.-р. троцькістську агітацію (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 16 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1959 р.

лагота дмитро іванович народився 
1900 р. у м. брест-Литовський брестського 
пов. Гродненської губ. білорус, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Складач поїздів ст. Красноград 
півд. залізниці. У 1929 р. під слідством ДпУ 
УСРР за ст. 5410 КК УСРР. заарештований 
14 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
28 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. військо-
вим трибуналом військ НКвС № 4 16 травня 
1945 р. (ст. 5810 ч. 2 з санкції ст. 582 КК 
РРФСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням прав на 3 роки. 
Термін покарання відбував у таборі на ст. єр-
цево північної залізниці. звільнений з-під 
варти достроково 4 березня 1953 р. проживав 
у м. Красноград Харківської обл., інвалід 
2-ї групи. Реабілітований 31 травня 1957 р.

лагУта володимир федосійович народив-
ся 1900 р. у с. вечірки пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер 14-го цегельного заводу. за-
арештований 22 грудня 1937 р. за підозрою 
у проведенні розвідувальної діяльності (ст. 546 
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. 
Термін покарання відбував у Івдельтабі, Сверд-
ловська обл. Реабілітований 26 липня 1989 р.

лагУта демид олексійович народився 
1877 р. у с. полкова Микитівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гути богодухівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Свердловського спиртзаводу. 
У 1930 р. розкуркулений, за ст. 58 ч. 2 КК 
УСРР засуджений на 7 років позбавлення во-
лі, у 1933 р. звільнений з-під варти достроко-
во. У 1935 р. в адміністративному порядку ви-
сланий на 3 роки. Самовільно залишив місце 
вислання, за ст. 80 КК УСРР був засуджений 
на 1,5 роки позбавлення волі. заарештований 
22 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
16 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
31 березня 1989 р.
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лагУта федір аврамович народив-
ся 1906 р. у с. попівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. попівка 
великописарівського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1931 р. розкурку-
лений. заарештований 7 березня 1938 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито великописарівським Рв НКвС 
23 квітня 1938 р. за недостатності матеріалів 
для притягнення до суду та за станом здоров’я 
підслідного зі звільненням з-під варти.

ладигіна ганна василівна народилася 
1906 р. у м. вологда вологодської губ. Ро-
сіянка, з робітників, освіта початкова, член 
вЛКСМ з 1924 р., член вКп(б) з 1929 р. 
проживала в Харкові. Інструктор політвідді-
лу Управління півд. залізниці. заарештована 
22 жовтня 1937 р. як член к.-р. терористич-
ної диверсійної організації (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 4 червня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент вислана до 
Казахстану на 5 років. Термін покарання від-
бувала у м. Аральськ Кзил-Ординської обл. 
після звільнення з-під варти працювала на 
Аральській базі «востокзаготзерно». На 1949 р. 
проживала у Харкові. Товарознавець заводу 
«Електроверстат». Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 29 листопада 1950 р. суди-
мість знято. Реабілітована 15 листопада 1955 р.

ладна таїсія Уласівна народилася 1899 р. 
у стан. Ахтанізовська Темрюкського відділу 
Кубанської обл. Українка, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Ста-
тистик 3-ї робітничої поліклініки. заарешто-
вана 11 листопада 1937 р. як дружина ворога 
народу і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально не-
безпечний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. На засланні перебувала в м. Аральськ 
Кзил-Ординської обл., працювала товарознав-
цем в Головрибзбуті. Нагороджена медаллю «за 
доблестный труд в годы великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 гг.». На 1956 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 23 жовтня 1956 р.

ладний володимир макарович народив-
ся 1899 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. Робітник 
ХЕТзу. заарештований 12 серпня 1937 р. як 
завербований німецькою розвідкою для під-
ривної роботи на ХЕТзі, за проведення низки 
шкідницьких та диверсійних актів (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 
9 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 квітня 1956 р.

ладо ганна іванівна народилася 1910 р. 
у с. Салів Хутір Канівського пов. Київської 
губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. за фахом 
кравчиня. заарештована 6 листопада 1937 р. 
як дружина учасника антирад. терористичної 
організації правих і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. На 1957 р. проживала 
в с. Салів Хутір Старченківського р-ну Київ-
ської обл. Реабілітована 27 листопада 1956 р.

ладо федір федорович народився 1900 р. 
у с. Салів Хутір Канівського пов. Київської 
губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, у 1921—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інспектор контори «Облзаготскот». 
заарештований 30 жовтня 1937 р. як член ан-
тирад. організації правих (статті 548, 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 з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 березня 1957 р.

лазаРев георгій іванович народився 
1900 р. у с. Тернова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. завідувач 
відділу діловодства ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 23 червня 1938 р. як член вій-
ськової повстанської організації (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 10 квітня 1939 р. (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 15 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою військової ко-
легії верховного Суду СРСР від 11 червня 
1939 р. вирок військового трибуналу скасова-
но, справу передано на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 13 листопада 
1939 р. (197 ч. 2 КпК УРСР), з-під варти 
звільнений 14 листопада 1939 р.

лазаРев григорій якимович народився 
1905 р. у с. Неклюдово Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1931 р. проживав 
у Харкові. завідувач лісного складу Харпром-
торгу. заарештований 24 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито виконувачем обов’язків заступника 
Харківського облпрокурора в спецсправах 
2 березня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лазаРев євген сергійович народив-
ся 1892 р. у с. Ладога владимирського пов. 
владимирської губ. Росіянин, із селян, 
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освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. військовий керівник електро-
механічного технікуму УКІж. заарештований 
1938 р. як член к.-р. повстанської офіцерської 
монархічної організації (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

лазаРев іван карïович народився 
1897 р. у с. Тернова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював сви-
нарем у радгоспі «Липці» у Липецькому р-ні 
Харківської обл. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 4 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 8 травня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

лазаРев ілля павлович народив-
ся 1886 р. у с. пічеури Ардатовського пов. 
Симбірської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. бала-
клія північно-Донецької залізниці. вагон-
ний майстер станції. заарештований 10 черв-
ня 1938 р. як член шпигунської диверсійної 
організації (ст. 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Сталінській обл. 3 жов-
тня 1938 р. за шпигунство на користь Японії 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 жовтня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської 
обл.]. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

лазаРев михайло наóмович народився 
1899 р. на хут. Сусацький першого Донського 
окр. Області війська Донського. Росіянин, 
із селян, освіта вища, у 1919—1922 і 1929—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харко-
ві. завідувач комунального господарства Ле-
нінської райради. заарештований 8 жовтня 
1937 р. за участь в антирад. троцькістській 
терористичній організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 7 грудня 1937 р. (статті 548 через ст. 20, 
547, 5411 КК УРСР) засуджений на 15 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 5 років і з конфіскацією майна. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 13 листопада 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти в той же день.

лазаРев олексій якимович народився 
1908 р. у с. Сабинино бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХАДІ. заарештований 24 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу 
закрито виконувачем обов’язків заступника 
Харківського облпрокурора в спецсправах 
2 березня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лазаРева зінаїда михайлівна народи-
лася 1901 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росі-
янка, з робітників, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживала в Харкові. Економіст-
плановик Ленінської райради. заарештова-
на 16 грудня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 3 роки. звільнена з-під варти 15 березня 
1938 р. На 1966 р. проживала в Харкові. Реабі-
літована 22 липня 1966 р.

лазаРева-каРпей стефанія-анжеліка 
антонівна народилася 1896 р. у с. затишшя 
Росієнського пов. Ковенської губ. Литовка, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
10 жовтня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 3 січня 1938 р. за відсутності складу 
злочину, з-під варти звільнена 26 січня 1938 р. 

лазаРенко адель вікентіївна народилася 
1917 р. і проживала в Харкові. полька, із служ-
бовців, освіта неповна середня, позапарт. бу-
фетниця 1-го хлібозаводу. заарештована 3 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого ворога 
народу (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою 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. і на день реабіліта-
ції включно. Реабілітована 25 грудня 1959 р.

лазаРенко віктор терентійович наро-
дився 1907 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник артілі 
«Медветінструмент». заарештований 10 жов-
тня 1937 р. за шпигунсько-диверсійну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 22 жов-
тня 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 9 лютого 1960 р.

лазаРенко михайло архиïович наро-
дився 1895 р. у с. Оржиця Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Еко-
номіст Роганської картонної фабрики. зааре-
штований 18 грудня 1937 р. як білий офіцер 
і учасник петлюрівських банд у минулому, за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 квітня 1989 р.
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лазаРенко назар кóïріянович наро-
дився 1894 р. у с. Редвинці Летичівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Учитель 
СШ № 13. У 1922—1923 рр. під слідством 
подільської губтрійки по боротьбі з банди-
тизмом. У липні 1928 р. під слідством проску-
рівського окрвідділу ДпУ як таємний агент 
ДпУ, який займався двурушництвом і шпи-
гунством. У 1928—1930 рр. під слідством ХОв 
ДпУ за двурушництво і шпигунство. зааре-
штований 3 березня 1938 р. як агент польської 
розвідки, який створив низку повстанських 
організацій, за шпигунство (статті 546, 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 серпня 1960 р.

лазаРЧик петро павлович народив-
ся 1906 р. у м. Граєве Гродненського пов. 
Гродненської губ. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня спеціальна, позапарт. про-
живав у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер дільнично-
го матскладу Дортехпостачу. заарештований 
25 серпня 1937 р. як польський патріот, за 
листування з родичами з польщі та за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 27 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 5 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

лаздинь павло давидович народився 
1894 р. на хут. Озолинь Двінського пов. вітеб-
ської губ. Латвієць, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1919—1921 рр. член РСДРп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу і ХЕТзу.  
заарештований 28 листопада 1937 р. за роз-
відувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ко-
місією 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.

лазеба пилиï фотійович народився 
1891 р. у с. Семенівка Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 18 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізни-
ці в спецскладі 3 лютого 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Реабілітований 6 травня 1992 р. 

лазебний микола федорович народився 
1900 р. у с. вовчанські Хутори вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 

Шофер Союзрадгосптрансу, механік гаражу 
Харківського тресту хлібовипікання. заарешто-
ваний 2 листопада 1937 р. за шпигунську та 
диверсійну діяльність (статті 546, 549, 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 9 жовтня 1959 р.

лазУРенко дем’ян григорович наро-
дився 1892 р. у с. Ріпки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 22 квіт-
ня 1938 р. як член шпигунської диверсійної 
групи (статті 546, 547, 549, 5411 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 13 листопада 1959 р.

лазУРенко-соботовиЧ марія іва-
нівна народилася 1908 р. у с. Ржевка [бєлго-
родського пов.] Курської губ. Росіянка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
17 листопада 1937 р. як дружина репресовано-
го (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

лазько (лозько) зиновій давидович на-
родився 1905 р. у с. Рудня М’яколовецька 
Новгород-волинського пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Степанівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Комірник 
колгоспу «вільна праця». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 серп-
ня 1937 р. як налаштований антирадянськи 
контрабандист, за к.-р. діяльність (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 19 грудня 1937 р. 
у м. полтаві. Реабілітований 16 грудня 1961 р.

лайко антон олексійович народився 
1899 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, у 1926—1938 рр. 
член вКп(б). проживав на ст. Мерефа півд. 
залізниці. Начальник 3-ї дільниці мобілізацій-
ного відділу Управління півд. залізниці. за-
арештований 14 жовтня 1938 р. як член укра-
їнської націоналістичної диверсійної шпигун-
ської організації (статті 546, 547, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 7 липня 1939 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) справу закрито, 
щодо ст. 547 КК УРСР матеріали передано на 
розгляд лінсуду півд. залізниці. Рішення суду 
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у справі відсутнє. Справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 19 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лайко георгій костянтинович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. Технік-елек-
трик Оргенергобуду. заарештований 29 жов-
тня 1937 р. за шпигунсько-диверсійну та шкід-
ницьку діяльність (статті 546, 547, 549, 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 15 серпня 1989 р.

лактін василь пилиïович народився 
1904 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Конюх радгоспу «Горздрав». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений виборчих 
прав і висланий до північного краю. Термін 
покарання відбував до 1935 р. заарештований 
2 жовтня 1937 р. як куркуль, який втік з місця 
вислання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
5 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Нижньо-Амур-
ському таборі. Реабілітований 19 серпня 1994 р.

лакШтанов зиновій ілліч народився 
1891 р. у м. Глухів Глухівського пов. Чернігів-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Суми Харківської обл. 
Службовець Сумторгу. заарештований 18 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. сіоністської шпи-
гунської терористичної організації (статті 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 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

лалафаРянц григорій кероïович на-
родився 1909 р. у м. Ерзерум Туреччина. вір-
менин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Офіціант вагону-ресто-
рану півд. залізниці. заарештований 17 лю-
того 1938 р. як учасник к.-р. націоналістичної 
шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 6 квітня 1989 р.

ламбРов володимир васильович наро-
дився 1888 р. у с. бутори Тираспольського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Клугине-башкірівка Чугуївського р-ну 
Харківської обл. завідувач школи. заарештова-
ний 28 лютого 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, через ст. 17 548, через ст. 17 
549, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 листопада 1956 р.

ланге авгóст авгóстович народився 1908 р. 
у с. Цвітянка житомирського пов. волинської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Колодязне Дворічанського 
р-ну Харківської обл. безробітний. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 6 люто-
го 1938 р. за шпигунську роботу (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. Реабілітований 9 березня 1989 р.

ланге едóард адольфович народився 
1889 р. у кол. Чоло пружанського пов. Грод-
ненської губ. Німець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Економіст 
лінійної контори їдалень, ресторанів, буфетів 
Ленінського р-ну. заарештований 23 лютого 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 жовтня 1938 р. (статті 546, 5410 
ч.1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 7 травня 1963 р.

ланге едóард вільгельмович народив-
ся 1901 р. у Харкові. Німець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Механік-ремонтник ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 4 лютого 1938 р. за 
шпигунство, антирад. діяльність (статті 546, 
5410 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 19 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 2 червня 1989 р.

ланге еміль владиславович народився 
1898 р. у с. Рисовата заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. великі бучки 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 20-річчя жовтня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. як член німецької націоналістичної 
фашистської організації (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 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 березня 1978 р.

ланге фердинанд володимирович наро-
дився 1897 р. у с. Дерманка заславського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 19 січня 1938 р. як член 
к.-р. організації, за к.-р. діяльність (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 27 жов-
тня 1938 р. Реабілітований 24 березня 1989 р.

ланге фрідріх ернстович народився 
1898 р. у с. Чоло пружанського пов. Грод-
ненської губ. Німець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. богодарівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. політвідділу. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. за 
антирад. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

ланге фрідріх леоïольдович народився 
1908 р. у с. Новоолександрівка житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Кам’янка Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний Оскіл». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за антирад. 
критику заходів партії та вихваляння життя 
в гітлерівській Німеччині (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 в Усольтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

лангемасс зельда абрамівна народила-
ся 1888 р. у м. Коломия Коломийського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. єврейка, з торговців, освіта незакінче-
на вища, позапарт., член РСДРп у минулому, 
у 1907—1921 рр. член «поалей Ціон». прожи-
вала в Харкові. Учителька СШ № 122. зааре-
штована 17 листопада 1937 р. як дружина ре-
пресованого (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 2 жовтня 1956 р.

лангемасс юда герц народився 1888 р. 
у м. Коломия Коломійського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. єврей, 
з кустарів, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1905—1922 рр. член паолей-Ціон. проживав 
у Харкові. Учитель школи № 40. заарештова-
ний 8 серпня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 

СРСР 5 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 21 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1957 р.

лангнеР авгóст вільгельмович народився 
1895 р. у с. будище житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1919—1920 рр. член вКп(б). про-
живав у с. Новомиколаївка Шевченківсько-
го р-ну Харківської обл. Директор німецької 
школи. У 1935 р. заарештовувався Коростишів-
ським Рв НКвС за підозрою у шпигунстві. за-
арештований 20 грудня 1937 р. за шпигунську 
диверсійну 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1964 р.

ландесман айзік якович народився 
1898 р. у м. Ямпіль Ямпільського пов. по-
дільської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт., у 1920—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у м. Нікополь Дніпропетровської 
обл. Начальник планової групи Кб півден-
ного трубного металургійного заводу. зааре-
штований 9 серпня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 10 листопада 1939 р. позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бував у Кулойтабі в с. пінега Архангельської 
обл. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

ланевський юхим юліанович наро-
дився 1886 р. у с. Дернівка [Мінської губ.]. 
білорус, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ст. валуйки 
півд. залізниці. заарештований 14 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію у нетверезому 
стані (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом Мос-
ковсько-Донецької залізниці 17 липня 1938 р. 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Термін покарання відбував 
в Устьвимтабі, 30 травня 1943 р. з-під варти 
звільнений і залишений на лікування в с. пез-
мог Сторожевського р-ну Комі АРСР. помер  
1943(4) р. Реабілітований 19 травня 1959 р.

ланкоп адольф іванович народився 
1879 р. у кол. [Ширмівка бердичівського пов. 
Київської губ.] Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Сумське 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Сто-
рож колгоспу ім. політвідділу. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 15 грудня 
1937 р. за антирад. фашистську 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 ухвалу 
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про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

ланкоп бернгард адольфович народився 
1913 р. у с. Михайлючка заславського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. богодарівка Шевчен-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
18 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 10 років. Термін покарання 
відбував у Онегтабі на ст. плесецька північ-
ної залізниці. Реабілітований 9 березня 1989 р.

ланкоп бернгард генріхович народив-
ся 1910 р. у с. Дерманка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гетьманівка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Комунар». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної 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. Розстріляний 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

ланський франц гвідонович, див. 
ЛОНСЬÊИЙ (Лàíñüêèй) Фðàíц Гâ³äîíîâèч.

лантУх-мілютін яків зиновійович 
народився 1894 р. у м. Охтирка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер ХАІ. заарештований 
15 жовтня 1937 р. за підозрою у шпигунстві, 
як член к.-р. організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 грудня 
1939 р. зі звільненням з-під варти.

лапай микола павлович народився 
1914 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Курсант 
технікуму пожежної охорони НКвС. зааре-
штований 23 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибу-
налом прикордонної та внутрішньої охорони 
УРСР по Харківській обл. 15 січня 1938 р. 
засуджений на 6 років позбавлення волі з об-
меженням прав на 5 років. Реабілітований 
28 червня 1990 р.

лапенко олександра миколаївна на-
родилася 1909 р. у м. Севастополь Таврійської 
губ. Українка, з робітників, освіта середня, по-
запарт. проживала в м. богодухів богодухів-
ського р-ну Харківської обл. завідувачка дитя-

чого садку. заарештована 28 квітня 1938 р. як 
дружина члена антирад. терористичної органі-
зації правих (статті 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
30 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лапигін тимофій іванович народився 
1898 р. у с. Райгородка Старобільського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня неповна, член вКп(б) з 1921 р. про-
живав у м. Охтирка Охтирського р-ну Хар-
ківської обл. заступник голови Охтирської 
міськради. заарештований 28 жовтня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 28 березня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
на Колимі. До 1946 р. працював на Дальбуді 
гірничим майстром; з 1947 р. проживав за 
місцем народження, працював у сільськогос-
подарстві. Реабілітований 24 квітня 1954 р.

лапін аркадій юлійович народився 
1896 р. у м. Курськ Курської губ. єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у Харкові. пенсіонер-інвалід. 
заарештований 11 березня 1938 р. як член 
антирад. есерівській терористичній організа-
ції (статті 548, 5411 КК УРСР). помер 11 квіт-
ня 1938 р. у тюремній лікарні Харківської 
в’язниці № 5. Реабілітований 28 березня 1959 р.

лапін василь пилиïович народився 
1914 р. у с. Руський Орчик Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Руський Орчик зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Тракторист зачепилівської 
МТС. заарештований 7 березня 1938 р. як син 
куркуля, який був розкуркулений і висланий 
(ст. 784 КК УРСР), справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 9 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лапін ернст петрович народився 1893 р. 
у с. плуц Ліфляндської губ. Латвієць, з ро-
бітників, освіта початкова, у 1912—1916 рр. 
член СДРп Латвії, член вКп(б) з 1917 р. 
проживав у Харкові. помічник начальника 
5-го відділу штабу ХвО, інтендант 2-го рангу. 
заарештований 19 жовтня 1937 р. як учас-
ник військово-фашистської змови (статті 541 
п. «б», 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 5 січня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 6 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 вересня 1957 р.

лапін іван петрович народився 1898 р. 
у с. золотарівка Лебединського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б). проживав у с. Шевченкове Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. завідувач 
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бурякопункту на ст. булацелівка. заарештова-
ний 6 липня 1938 р. як член правотроцькіст-
ської повстанської організації (статті 541 п. «а», 
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.

лапін лазар юлійович народився 1902 р. 
у м. Курськ Курської губ. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Керівник групи обладнання тресту «Тру-
босталь». заарештований 28 жовтня 1937 р. за 
участь в к.-р. організації правих і проведення 
підривної шкідницької роботи (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито слідчастиною 
УНКвС по Харківській обл. 26 листопада 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 27 листопада 1939 р.

лапін юхим оïанасович народився 1888 р. 
у с. Гончарівка Охтирського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Костянтинівка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Робітник Ананьївського 
цукрозаводу. У 1929 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю. заарештований 2 березня 
1938 р. за антирад. агітацію та антирад. настрої 
(ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 16 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

лапіна євгенія гóставівна народилась 
1900 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живала у Харкові. заступник директора лат-
війського клубу «Дарбс». До 1936 р. позбав-
лена виборчих прав. заарештована 4 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 28 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 31 липня 1989 р.

лапіна ольга федорівна народилася 
1910 р. у м. Красноярськ Красноярського пов. 
єнісейської губ. Українка, з робітників, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживала в Хар-
кові. Студентка ХІМЕСГу. заарештована 29 жов-
тня 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 позбав-
лена волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбувала в Акмолінському відділенні Картабу. 
На 1957 р. проживала в м. Нікополь Дніпропе-
тровської обл. Реабілітована 7 червня 1957 р.

лапінський леоïольд генріхович на-
родився 1873 р. у с. Крапливки бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. бєлгород 

Курської обл. пенсіонер, у минулому робітник 
залізниці. заарештований 5 липня 1938 р. за 
к.-р. діяльність і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 23 вересня 1938 р. (стат-
ті 541, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р.  
у [Харкові]. Реабілітований 4 лютого 1958 р. 

лапінь Роберт гóставович народився 
1903 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник заводу медичної 
апаратури. 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

лапоноженко сидір федорович на-
родився 1897 р. у с. Кам’яне Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у с. Карачівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Інженер 
заводу «Серп і молот». заарештований 4 червня 
1938 р. як член антирад. повстанської організа-
ції (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора в спец-
справах 14 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 26 лютого 1939 р.

лапсін Роберт семенович народився 
1875 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер Облсудмедекспер-
тизи. заарештований 18 березня 1938 р. за 
належність до к.-р. білогвардійського підпілля 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 15 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 31 травня 1989 р.

лаптій дмитро іванович народився 
1894 р. у с. Черкаські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкаські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Карла Маркса. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та за 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лаптій іван андріянович народився 
1889 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
вантажник Харпромхліба. У 1932 р. розкур-
кулений, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 14 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 24 квітня 1959 р.

лаптій михайло андріянович народився 
1901 р. у с. Черкаські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкаські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. паризької комуни. У 1929 р. роз-
куркулений. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за службу в армії петлюри, зв’язки з кур-
кулями та к.-р. 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. Термін покаран-
ня відбував у північзалізничтабі. звільнений 
з-під варти 13 квітня 1940 р. згідно з постано-
вою УНКвС по Харківській обл. від 16 лю-
того 1940 р. Реабілітований 8 червня 1989 р.

лапШин стеïан прокоïович народив-
ся 1895 р. у с. п’ятницьке зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Монтер Чу-
гуївського райвідділу зв’язку. заарештований 
19 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
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 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

лаРиков іван герасимович народився 
1895 р. у с. Охоче зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
завідувач бази заготконтори. заарештований 
28 липня 1938 р. як член шпигунської терорис-
тично-диверсійної організації (статті 546, 547, 
549, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 20 вересня 1938 р. за непід-
твердженості даних зі звільненням з-під варти.

лаРіна зінаїда артемівна народилася 
1902 р. у с. Чирят Московської губ. Росіянка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 18 жовтня 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
11 лютого 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 ро-
ків. Реабілітована 20 квітня 1989 р.

лаРіонов віктор петрович народився 
1909 р. у с. василенкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. василенкове 
печенізького р-ну Харківської обл. бригадир 
колгоспу «Світовий жовтень». заарештований 
25 березня 1938 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), 26 липня 1939 р. звільнений з-під 

варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
10 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лаРіоШкіна гликерія костянтинівна 
народилася 1900 р. у м. баку бакинської губ. 
Росіянка, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1919 р. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 30 вересня 1937 р. 
за підозрою у шпигунській діяльності (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 15 жовтня 1937 р., звільнена з-під вар-
ти 16 жовтня 1937 р.

ласкаРжевський петро костянтино-
вич народився 1898 р. у слоб. Мерефа Хар-
ківського пов. Харківської обл. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Мерефа Харківського р-ну Харків-
ської обл. бухгалтер підсобного господарства 
туберкульозного санаторію. заарештований 
11 травня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР). помер 
3 серпня 1938 р. у лікарні Харківської в’язниці 
№ 5. Справу закрито золочівським райвідділом 
НКвС 3 жовтня 1938 р. за смертю підслідного.

ласкін павло іванович народився 
1887 р. у с. Федотьєве Спаського пов. Ря-
занської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель ветеринарного технікуму. заарештований 
4 березня 1938 р. за антирад. настрої (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.

ластовець григорій іванович народився 
1902 р. на хут. Дудникове [полтавського] пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. валки вал-
ківського р-ну Харківської обл. Агроном бази 
Держсортфонду у с. Ков’яги. заарештований 
9 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
28 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 30 червня 1939 р.

ластовиЧ федір пилиïович народився 
1908 р. у с. Рубанівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Слюсар-
моторист НДІ «Авіадизель». заарештований 
28 жовтня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 27 вересня 1968 р.

латвинський михайло йосифович 
народився 1901 р. у міст. Налібоки Ошмян-
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ського пов. віленської губ. білорус, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу підвісних доріг ім. Ле-
ніна. заарештований 18 квітня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 26 квіт-
ня 1938 р. (статті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1958 р.

латинський василь павлович на-
родився 1895 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. Сільгоспробітник радгоспу ім. Комсомо-
лу. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений 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.

латинський Улян іванович народився 
1896 р. у с. волиця-Татарське заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. варварівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. У 1932 р. майно конфіс-
ковано. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 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. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 серпня 1959 р.

латиШев микита іванович народився 
1886 р. у с. Крюково-Рождественське бєл-
городського пов. Курської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав на ст. Ясинувата північно-Донецької 
залізниці. завідувач технічного бюро контори 
реконструкції колії. заарештований 4 січня 
1938 р. як член шкідницької організації (стат-
ті 547, 5410, 5411 КК УРСР) і лінсудом пів-
нічно-Донецької залізниці 22 квітня 1939 р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений на 
15 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією особис-
того майна. Реабілітований 10 липня 1959 р.

латиШенко броніслав гнатович на-
родився 1902 р. у м. Двінськ Двінського пов. 
вітебської губ. поляк, з робітників, осві-
та неповна середня, позапарт., член вКп(б) 
у минулому. проживав у м. вовчанськ вов-

чанського р-ну Харківської обл. Начальник 
полкової школи 124-го артилерійського пол-
ку РСЧА, капітан. заарештований 1 жовтня 
1937 р. за к.-р. роботу (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 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

латонін олександр наóмович народив-
ся 1894 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з міщан, освіта незакін-
чена вища, позапарт., у 1911—1918 рр. член 
РСДРп. проживав у Харкові. викладач Хар-
ківської вищої школи профруху. заарештова-
ний 24 жовтня 1937 р. як член антирад. теро-
ристичної організації правих (статті 5411, 548 
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 18 вересня 1991 р.

лаУге петро генріхович народився 1888 р. 
у м. верро верроського пов. Ліфляндської губ. 
Естонець, з робітників, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. Лозовенька петрівського р-ну 
Харківської обл. Лікар Лозовеньківської лі-
карні. заарештований 8 червня 1938 р. як член 
шпигунської фашистської організації, за анти-
рад. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито військовою прокуратурою ХвО 
14 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 16 жовтня 1939 р.

лаУман павло костянтинович народив-
ся 1901 р. у м. Орел Орловської губ. Латвієць, 
із селян, освіта середня, позапарт., у 1921—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харків. 
Робітник буделектротресту. заарештований 
3 грудня 1937 р. як член к.-р. організації та бі-
логвардієць у минулому (статті 541 п. «а», 5410 

ч. 1, 5411, 5413 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. Роз-
стріляний 2 березня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 27 березня 1959 р.

лаУнШтейн федір володимирович на-
родився 1893 р. у с. Удрицьк пінського пов. 
Мінської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер машинобудівного заводу «Червоний 
жовтень». заарештований 13 вересня 1938 р. 
за к.-р. агітацію у нетверезому стані (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 27 жовтня 1938 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд і Харків-
ським облсудом 21 травня 1939 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі з пораженням прав 
на 1 рік. Ухвалою верховного суду УРСР від 
8 вересня 1939 р. рішення облсуду скасовано, 
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справу повернено на новий розгляд зі стадії су-
дового слідства. Харківським облсудом 11 січ-
ня 1940 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину з анулюванням підписки про невиїзд.

лаУР кóрт фрідріхович народився 1899 р. 
у м. пернов перновського пов. Ліфляндської 
губ. Естонець, із селян, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. завідувач відділу 
постачання дирекції харківських телефонних 
станцій. заарештований 16 січня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 21 червня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

лаУтенШлагеР валентин єгорович на-
родився 1900 р. у с. Серафимівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. пасічник колгоспу «Роте фане». 
У 1935 р. за шкідництво позбавлений волі 
на 5 років. заарештований 17 грудня 1937 р. 
за антирад. фашистську агітацію та к.-р. ді-
яльність (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 Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

лаУтенШлагеР йосиф єгорович наро-
дився 1888 р. у кол. Катерингоф Катеринослав-
ського пов. Катеринославської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Голова колгоспу «Роте Фане». за-
арештований 13 жовтня 1937 р. за к.-р. фашист-
ську агітацію (статті 543, 547, 5410 ч. 1, 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

лаУтенШлагеР михайло йосифович 
народився 1912 р. у с. Серафимівка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Серафимівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Роте 
Фане». У 1933 р. за розкрадання колгоспного 
майна засуджений на 5 років позбавлення 
волі. заарештований 17 грудня 1937 р. як при-
бічник фашистської Німеччини, за антидер-
жавну 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 ро-
ків. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

лаУтенШлагеР християн єгорович на-
родився 1903 р. у с. Серафимівка павлоград-
ського пов. полтавської губ. Німець, із селян, 

освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
рафимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте Фане». заарештова-
ний 17 грудня 1937 р. як прихильник фашист-
ської Німеччини, 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. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

лахно федір ісайович народився 1895 р. 
на хут. веприцький Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. веприцький Із-
юмського р-ну Харківської обл. Робітник із-
юмського Машинобуду. У 1922 р. під слідством 
Харківської губЧК за службу в Добровольчій 
армії Денікіна, 21 квітня 1922 р. амністований. 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. під слід-
ством Ізюмського окрвідділу ДпУ за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР), висланий 
в адміністративному порядку за межі України. 
заарештований 2 серпня 1937 р. за підрив-
ну роботу, службу у каральному загоні білих 
(статті 5413, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 14 серпня 
1937 р. за вороже ставлення до заходів партії 
та уряду, розкладницьку роботу, «за прище-
плення страйкових тенденцій» винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1989 р. 

лахтін гнат іванович народився 1898 р. 
у с. вовчищовичі провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХЕТзу. заарештований 26 липня 
1938 р. як член антирад. організації та за шпи-
гунську діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), 
Харківським облсудом 11 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

лахтін олександр федорович народився 
1892 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 15 липня 
1938 р. як член білогвардійської терористич-
ної організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. (статті 542, 546, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 7 травня 1989 р.

лахтін стеïан антонович народився 
1892 р. у с. Коробочкине зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Коробочкине 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХТз. У 1931 р. майно конфісковано. зааре-
штований 4 листопада 1937 р. за терористичні 
настрої та поширення провокаційних чуток 
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про скору загибель рад. влади (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 5 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лацис ганна михайлівна народилася 
1896 р. у с. Новоспаське Щигрівського пов. 
Курської губ. Росіянка, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. завідувач 
пральні Інституту переливання крові. зааре-
штована 4 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 грудня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала в Усольтабі в м. Солі-
камськ Молотовської обл. звільнена з-під варти 
14 лютого 1947 р., проживала в м. Чугуїв Хар-
ківської обл. Реабілітована 21 вересня 1956 р.

лацис іван іванович народився 1896 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник ХЕТзу. 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 липня 1960 р.

лацис Роберт фріцович народився 
1888 р. у пенауській волості Добленського 
пов. Курляндської губ. Латвієць, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1904—1905 рр. 
член РСДРп у Латвії, у 1915—1917 рр. член 
РСДРп. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу.  
заарештований 29 листопада 1937 р. за розві-
дувальну 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 ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 жовтня 1957 р.

лаШевиЧ станіслав антонович наро-
дився 1908 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, 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 16 грудня 
1937 р. як член к.-р. польської націоналіс-
тичної організації пОв (ст. 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.

лаШкевиЧ михайло миколайович на-
родився 1901 р. на хут. юхнівка [борисов-
ського пов.] Мінської губ. білорус, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-

кові. Технік центрального телеграфу. зааре-
штований 11 липня 1938 р. як член анти-
рад. організації правих, що існувала в системі 
Наркомзв’язку (статті 547, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР), військовим трибуналом ХвО 30 черв-
ня 1939 р. виправданий.

лаШкін геннадій васильович народився 
1900 р. у с. безсоновка пензенського пов. 
пензенської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., до 1935 р. член 
вКп(б). проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. пакувальник Харчопро-
му. заарештований 8 липня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність та антирад. агітацію (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), 16 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд і Харківським облсудом 25 червня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

лаШманов микола васильович, див. 
ЛОШÌАНОÂ (Лàшìàíîâ) Ìèêîлà Âàñèлüîâèч.

лаШУк микола йосиïович народив-
ся 1899 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. білорус, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Червоний Оскіл Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник Червонооскільського 
лісництва Ізюмського держлісгоспу. заареш-
тований 27 серпня 1937 р. за к.-р. настрої та 
за підозрою у шпигунстві (статті 546, 549 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та про-
курора СРСР від 19 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) і осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
в Унжентабі. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

лебеденко матвій савович народився 
1897 р. у с. Охрімівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у с. велика 
Данилівка Харківського р-ну Харківської обл. 
викладач робфаку при ХпІІМ і СШ № 110. 
заарештований 11 серпня 1937 р. як учасник 
антирад. націоналістичної організації, яка 
готувала повалення рад. влади з метою від-
окремлення України від СРСР шляхом терору 
і збройного повстання (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 26 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 4 вересня 1991 р.

лебеденко петро стеïанович народився 
1895 р. у с. Михайлівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Головний 
кондуктор товарних поїздів ст. Лозова півд. за-
лізниці. заарештований 12 лютого 1938 р. за 
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[службу у контррозвідці білих у 1919 р.] (ст. 5413 
КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Лозова півд. залізниці 3 жовтня 1938 р. зі 
звільненням з-під варти та забороною пра-
цювати на транспорті. військовим трибуна-
лом військ НКвС Харківської обл. 27 лютого 
1942 р. (ст. 541 п. «а» КК УРСР) засуджений 
до розстрілу. Розстріляний 2 березня 1942 р., 
місце виконання вироку невідоме. Реабіліто-
ваний 21 листопада 1996 р. і 2 грудня 1960 р.

лебедєв іван іванович народився 1895 р. 
у м. петергоф петергофського пов. Санкт-
петербурзької губ. Росіянин, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач військових дисциплін 
ХІМСГу. заарештований 3 березня 1938 р. як 
член к.-р. організації (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 20 грудня 1957 р.

лебедєв (лебідь) кирило якимович на-
родився 1900 р. у с. Руський Орчик Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. вірнопілля Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник свинорадгоспу 
ім. петровського. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
15 жовтня 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. 
Термін покарання відбував у Амуртабі. Реабі-
літований 9 червня 1989 р.

лебедєв (лебідь) михайло дмитро-
вич народився 1899 р. у с. Новомиколаївка 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Сторож школи. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 7 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння воро-
гів народу троцькістів і поширення к.-р. чу-
ток (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. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 14 червня 1989 р.

лебедєв семен андрійович народився 
1912 р. у с. ближнє Ігумново бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник на будівництві Червонозаводського 
театру. заарештований 20 вересня 1937 р. як 
член релігійної секти, за антирад. агітацію 
(статті 548, 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 груд-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-

стріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 25 січня 1963 р.

лебедєв-файсУловиЧ григорій во-
лодимирович народився 1894 р. у м. бердянськ 
бердянського пов. Таврійської губ. Націо-
нальність невідома, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., з 1917 р. член партії меншовиків, 
з 1919 р. до лютого 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. заступник директора 
з політчастини близнюківської МТС. зааре-
штований 25 листопада 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 22 грудня 
1938 р. звільнений на підписку про невиїзд. 
Харківським облсудом 29 березня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

лебедин антон петрович народився 
1887 р. у с. володимирівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у м. пе-
рещепине перещепинського р-ну Дніпропе-
тровської обл. Сторож заготконтори пере-
щепинської РСС. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. полтавським 
окрсудом 24 червня 1930 р. за к.-р. діяльність 
(ст. 5410, 33 КК УСРР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі з подальшим висланням за 
межі України на 3 роки. Термін покарання 
відбував у Харкові. заарештований 17 лис-
топада 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. Реабілітований 21 листопа-
да 1994 р. і 29 червня 1989 р.

лебедин данило йосиïович народився 
1888 р. у с. володимирівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. во-
лодимирівка зачепилівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний промінь». 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений виборчих 
прав. полтавським окрсудом 24 червня 1930 р. 
(статті 5410, 5413 КК УСРР) засуджений на 4 ро-
ки позбавлення волі в концтаборі з подальшим 
висланням за межі України на 3 роки. за ухва-
лою Харківської обласної наглядової комісії 
від 16 жовтня 1933 р. звільнений з-під варти 
умовно-достроково. заарештований 6 серпня 
1937 р. за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) ) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 21 листопада 1994 р. і 20 червня 1989 р. 

лебедин павло антонович народився 
1909 р. у с. володимирівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. воло-
димирівка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червоний промінь». 
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У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 15 вересня 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 
у бамтабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

лебедин федір іванович народився 
1909 р. у с. володимирівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у м. пе-
рещепине перещепинського р-ну Дніпро-
петровської обл. Тесля за наймом. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 17 листопада 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. Термін покарання відбував 
у буреїнтабі на ст. бурея Амурської залізниці. 
Реабілітований 23 березня 1989 р.

лебединець григорій іванович наро-
дився 1903 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1931—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у сел. золочів золочівського р-ну Харків-
ської обл. Голова колгоспу ім. Сталіна. зааре-
штований 28 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.

лебединець захар іванович народився 
1888 р. у с. Гресі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник золочівської райспоживспілки. У 1920 р. 
конфісковано землю. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав і висланий 
до північного краю. На засланні перебував 
у м. вологда. заарештований 5 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 20 квітня 1989 р.

лебединець йосиï стеïанович наро-
дився 1914 р. у с. Дементіївка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Дементіївка 
Липецького р-ну Харківської обл. підсобний 
робітник артілі «прогрес». заарештований 
5 листопада 1938 р. за к.-р. агітацію та терорис-
тичні наміри (ст. 5410 КК УРСР). за результа-
тами судово-медичної експертизи від 10 жов-
тня 1939 р. визнаний неосудним, справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 14 жовтня 

1939 р. (ст. 10 КК УРСР). Ухвалою військового 
трибуналу ХвО від 1 листопада 1939 р. справу 
закрито за ст. 10 КК УРСР із залишенням на 
примусове лікування в психіатричній лікарні.

лебединець леонтій стеïанович на-
родився 1887 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1932 р. під слідством 
золочівського райвідділку ХОв ДпУ за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). заарешто-
ваний 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. 

лебединець павло костянтинович на-
родився 1884 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робітник 
млина. заарештований 17 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) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 4 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

лебединець федір сергійович наро-
дився 1908 р. у м. золочів Харківського пов.  
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер 1-го цегельного заводу. 
У 1931 р. розкуркулений, висланий до пів-
нічного краю. У 1932 р. заарештований ДпУ 
УСРР за самовільне повернення з місця ви-
слання. заарештований 10 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. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі. Реабілітований 15 листопада 1955 р.

лебединський василь дмитрович на-
родився 1906 р. у с. Токарівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. То-
карівка Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 20-річчя жовтня. зааре-
штований 30 травня 1938 р. як член куркуль-
ської антирад. організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 17 лютого 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 16 січня 1990 р.

лебединський в’ячеслав стеïанович 
народився 1914 р. у с. Нижня Сироватка Сум-
ського пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта початкова, позапарт. 
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проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 29 вересня 1938 р. як резидент 
польської розвідки (ст. 546 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
17 жовт ня 1939 р. за шпигунство позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Крастабі. На 1958 р. проживав у м. ворку-
та Комі АРСР. Реабілітований 9 травня 1958 р.

лебединський григорій олександро-
вич народився 1879 р. і проживав у Харкові. 
Росіянин, з міщан, освіта середня, позапарт. 
Рахівник 2-ї дистанції житлобудвідділу півд. 
залізниці. У 1930 р. за шкідництво на Хпз 
(ст. 5630 п. «а» КК УСРР) засуджений на 2 ро-
ки примусових робіт. заарештований 19 жов-
тня 1937 р. за шкідництво у 1930 р. та к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 15 січня 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 5 років. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де й помер 7 грудня 1938 р. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р. 

лебединський григорій якович на-
родився 1896 р. на хут. Шапківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля рад-
госпу «піщаний». У 1930(1) р. розкуркулений. 
У 1931 р. за невиконання твердих хлібозавдань 
(ст. 58 ч. 2 КК УСРР) засуджений на 2 роки 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік. заарештований 29 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. Термін покарання відбував у Маріїн-
ському вТТ і промисловій вТК № 1 у сел. Яя 
Кемеровської обл., 29 жовтня 1941 р. звільнен-
ний з-під варти і працював теслею за вільним 
наймом у райпромкомбінаті колгоспного бу-
дівництва. Реабілітований 30 березня 1959 р.

лебединський дмитро павлович на-
родився 1899 р. у с. Смородьківка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Тимківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 10 листопада 
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 Амуртабі та Горшортабі. 
постановою УДб УНКДб по Харківській обл. 
від 5 червня 1941 р. справу направлено на роз-
гляд особливої наради при НКвС СРСР з кло-
потанням про скасування ухвали від 18 лис-
топада 1937 р. та закриття справи за ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР. Рішення у справі відсутнє.

лебединський іван дмитрович на-
родився 1897 р. у с. Старий Салтів вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старий Салтів Старосалтівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. заарешто-
ваний 26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. КК УРСР) і Харківським облсудом 
8 серпня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

лебединський іван пилиïович на-
родився 1907 р. у с. Миколаївка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. підсе-
реднє великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник бурякорадгоспу «під-
середнянський». заарештований 2 листопа-
да 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Реабіліто-
ваний 15 вересня 1967 р.

лебединський микола пантелійович 
народився 1897 р. у с. вільшани Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшани 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ОДпУ. Розкуркулений. заарешто-
ваний 21 жовтня 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. 
після звільнення з-під варти проживав у кол-
госпі ім. Дзержинського у Куп’янському р-ні 
Харківської обл. Реабілітований 2 липня 1965 р.

лебединський пилиï данилович на-
родився 1886 р. у с. Миколаївка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. під-
середнє великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник бурякорадгоспу «підсе-
реднянський». У 1931 р. майно конфісковано, 
під слідством за невиконання хлібозаготівлі. 
У 1933 р. позбавлений виборчих прав. заареш-
тований 2 листопада 1937 р. за антирад. роз-
мови серед робітників радгоспу (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. Реабілітований 22 березня 1989 р.

лебединський прокіï якович наро-
дився 1900 р. на хут. Синьківка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав на хут. Кучерів-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янського цукрового заводу. У 1929 р. май-
но конфісковано, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію, поширення к.-р. чуток про голод у СРСР, 



457Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

вихваляння царського ладу та ворогів народу 
троцькістів (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 8 червня 1989 р. 

лебединський тимофій пантелійович 
народився 1895 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. У 1931 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав. заарештований 
7 серпня 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. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 15 квітня 1966 р.

лебедко петро антонович народився 
1912 р. у с. Дайлідово Двінського пов. вітеб-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник особливого бу-
дівництва НКвС на 10-му км ст. Мерефа півд. 
залізниці. заарештований 30 червня 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 3 роки. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

лебедь кирило якимович, див. ЛЕБЕ-
ДЄÂ (Лåáåäü) Êèðèлî Яêèìîâèч.

лебедюк павло сергійович народив-
ся 1887 р. у м. Любомль володимир-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на ст. Конград півд. залізниці. завідувач на-
вантажувального двору станції. заарештова-
ний 8 лютого 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 позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у вор-
кутпечтабі, де й помер 28 жовтня 1938 р. Ре-
абілітований 20 листопада 1959 р.

лебіга микола якович народився 1898 р. 
у с. Дубровське заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Дубові Гряди Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чубаря. У 1935 р. під арештом 
органів НКвС і в адміністративному поряд-
ку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 5 грудня 1937 р. за антирад. 
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. Роз-
стріляний 21 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 17 серпня 1963 р.

лебідь костянтин сидорович народився 
1888 р. у с. Олександрівка полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, по-
запарт., у 1929—1933 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. бригадир ХТз. заарешто-
ваний 26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 11 лютого 1938 р., звільнений 
з-під варти 23 лютого 1938 р.

лебідь михайло дмитрович, див. ЛЕБЕ-
ДЄÂ (Лåá³äü) Ìèõàйлî Дìèòðîâèч.

лебідь Роман микитович народився 
1891 р. у с. Стецьківка Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Шевчен-
кове Шевченківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер райспоживспілки. У 1931 р. госпо-
дарство розпродане, позбавлений виборчих 
прав і висланий на північ. Утік від вислання. 
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. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 4 травня 1962 р.

лебідь тихін олексійович народився 
1894 р. у с. бузове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. приколотне віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Рахівник 
ст. приколотне. У 1930 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав і висланий за межі 
сільради. заарештований 21 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 років. Реабілітований 14 вересня 1963 р.

лебідь яким васильович народився 
1902 р. у с. Лихівка верхньодніпровського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1933—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. викладач кому-
ніверситету ім. Артема. заарештований 26 жов-
тня 1937 р. за участь в антирад. українській 
націоналістично-терористичній організації 
(статті 5411, 548 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 27 лис-
топада 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у бамтабі, північсхідтабі. 
УДб УНКвС по Харківській обл. 10 люто-
го 1940 р. прийняло постанову про звільнен-
ня з ув’язнення (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
але звільнений з-під варти 26 жовтня 1947 р., 
займався культмасовою роботою у сел. Хе-
ніканджа Тенькінського р-ну Магаданської 
обл. На 1956 р. проживав у м. зугрес Ста-
лінської обл. Реабілітований 9 грудня 1955 р.

леблебжан акоï арóтюнович (арте-
мович) народився 1901 р. у м. Трапезунд, 
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Туреччина. вірменин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. перукар 
перукарні № 15. заарештований 6 лютого 
1938 р. за к.-р. націоналістичну діяльність 
(статті 546, 5410, 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. Ре-
абілітований 31 січня 1958 р.

лев клавдія михайлівна народилася 
1905 р. у м. Таганрог Таганрозького окр. Об-
ласті війська Донського. єврейка, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Секретар правління тресту «Електропром». 
заарештована 30 вересня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито прокурором ХвО 3 грудня 1937 р. за 
відсутності доказів зі звільненням з-під варти.

левада євгенія василівна народилася 
1901 р. і проживала в Харкові. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Регі-
стратор тубдиспансеру № 8. заарештована 
6 листопада 1937 р. як дружина зрадника 
батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в Акмолінському відділенні Картабу. 
звільнена з-під варти 6 жовтня 1945 р., про-
живала в с. зелений Гай Харківського р-ну, 
працювала інструктором з праці спецдитбу-
динку ім. 30-річчя вЛКСМ. Реабілітована 
11 травня 1955 р.

левадний стеïан васильович народив-
ся 1897 р. у с. Осняг Лохвицький пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківського р-ну. бухгал-
тер пральної артілі. заарештований 9 лютого 
1938 р. як колишній прапорщик білої армії, 
який проводив вербування до к.-р. організа-
ції з метою підготовки збройного повстання 
(статті 549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 трав-
ня 1938 р. (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
7 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
7 серпня 1959 р.

левандовська віра гнатівна народи-
лася 1909 р. у м. Городок вінницького пов. 
подільської губ. полька, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала на хут. Го-
тин великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Швачка-надомниця. заарештована [28 жов-
тня] 1937 р. як дружина зрадника батьківщи-
ни (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. вислана до 

Казахстану на 3 роки. Реабілітована 29 листо-
пада 1989 р.

левандовська олександра федорівна 
народилася 1906 р. у м. Люблін Люблінської 
губ. полька, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживала у Харкові. Рахів-
ник Міськломбарду. заарештована 15 липня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 4 листопада 
1938 р. (статті 546, 5410 КК УРСР) позбавлена 
волі у вТТ на 10 років. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 26 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 8 березня 1939 р. 
з-під варти звільнена.

левандовська олена андріївна наро-
дилася 1872 р. у м. Кременчук Кременчуцько-
го пов. полтавської губ. Українка, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживала 
у Харкові. Домогосподарка. заарештована 
17 листопада 1937 р. як дружина учасника 
к.-р. групи (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці у березні 1938 р.

левандовський (лівандовський) аль-
фред гвідонович народився 1909 р. у с. Дзи-
кунка Новоград-волинського пов. волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. верхня Самара близ-
нюківського р-ну Харківської обл. Конюх 
колгоспу «Червона Самара». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 21 січня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито близнюківським Рв 
НКвС 16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

левандовський іван тимофійович 
народився 1883 р. у с. Таранівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
ранівка зміївського р-ну Харківської обл. 
Рахівник радгоспу «бірки». заарештований 
20 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 9 травня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито райвідділенням НКвС м. Харкова 
27 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 29 червня 1939 р.

левандовський іларіон миколайо-
вич народився 1890 р. у м. Кременчук Кре-
менчуцького пов. полтавської губ. поляк, 
з дворян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Старший економіст-інженер 
ХпРз. заарештований 21 серпня 1937 р. як 
член к.-р. групи та за шпигунство (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. Розстрі-
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ляний 16 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 27 вересня 1957 р.

левандовський йосиф антонович на-
родився 1883 р. у с. полянки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. пономарьовка Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Сторож приймального пункту 
цукрозаводу на ст. притиківка півд. залізниці. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
31 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння 
польщі та пораженські настрої (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 22 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

левандовський (лівандовський) йосиф  
мартинович народився 1883 р. у с. Людвиполь 
Рівненського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював малярем у радгоспі ім. 20-річчя 
жовтня в борівському р-ні Харківської обл. 
У січні 1936 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 8 жовтня 1937 р. за шпигунську діяль-
ність та антирад. настрої (статті 546, 5410 КК 
УРСР), справу закрито борівським Рв НКвС 
23 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР),  
з-під варти звільнений 10 березня 1939 р.

левандовський станіслав якович 
народився 1898 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, неписьмен., позапарт. проживав 
у сел. Гогине великобурлуцького р-ну Хар-
ківської обл. Муляр за наймом. У 1934 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (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 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

левандовський фелікс янович на-
родився 1888 р. у с. Сотень Липновського пов. 
плоцької губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Яковен-
ків Харківського р-ну Харківської обл. брига-
дир служби колії комбікормового заводу № 6 
на ст. Люботин півд залізниці. заарештова-
ний 27 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію та за 
зв’язки з польщею (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 20 листопада 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 19 жовтня 1956 р.

леванідов євген миколайович наро-
дився 1906 р. у м. вовчанськ вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі «Універпраця». заарештований 
8 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію у нетверезому 
стані, нанесення образ міліціонерам (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 9 трав-
ня 1938 р. засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у віддалених таборах з обмеженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 22 березня 1990 р.

леваШов дмитро семенович народився 
1896 р. у с. башкирівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав на хут. Кри-
ничне балаклійського р-ну Харківської обл. 
Рахівник НСШ с. Лагери. позбавлений ви-
борчих прав як колишній офіцер. заарешто-
ваний 5 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність та 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 квітня 1989 р.

леваШов оïанас семенович народився 
1892 р. у с. башкирівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1933—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Стара покровка Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу ім. Чапаєва. заарештований 4 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 31 січня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочи-
ну. звільнений з-під варти 13 лютого 1939 р.

левенець андрій оïанасович народився 
1905 р. у с. Ганнівка верхньодніпровського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1927—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Голова дорожньої ради 
Тсоавіахіму півд. залізниці. заарештований 
14 березня 1938 р. за зв’язки з к.-р. латвійською 
націоналістичною шпигунською організацією, 
за шкідництво (ст. 17 через статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 21 жовтня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 12 травня 1956 р.

левенець дмитро тимофійович наро-
дився 1874 р. у с. Спаське Щигровського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Семе-
нівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1933 р. 
майно конфісковано. заарештований 2 лис-
топада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР), 14 травня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
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закрито Шевченківським Рв НКвС 8 березня 
1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

левиков микола іванович народився 
1894 р. у с. Сентова єлисаветградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Директор навчальної 
частини Харківського юридичного інституту. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. як член 
антирад. шкідницької організації (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 квітня 1958 р.

левитський (левицький) валерій во-
лодимирович народився 1898 р. і проживав 
у Харкові. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. Старший економіст контори 
Міськхарчоторгу. заарештований 15 березня 
1938 р. як член антирад. білогвардійської ор-
ганізації, за антирад. діяльність (статті 541 

п. «а», 549, 5410, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 червня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 червня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 березня 1960 р.

левицька ніна василівна народилася 
1900 р. в Києві. Росіянка, із військовослуж-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. бухгалтер ливарно-механічного за-
воду. заарештована 28 лютого 1938 р. за підо-
зрою у розвідувальній діяльності (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), 15 лютого 1939 р. з-під варти звільнена.

левицька софія сидорівна народилася 
1891 р. у с. Стригунці Товмацького пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українка, із священнослужителів, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Учи-
телька СШ № 12. заарештована 13 серпня 
1937 р. за підозрою у проведенні розвідницької 
діяльності на користь польщі (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 травня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент заслана до Казахстану 
на 5 років. Реабілітована 11 листопада 1988 р.

левицький валерій володимирович, 
див. ЛЕÂИТСЬÊИЙ (Лåâèцüêèй) Âàлåð³й Âî-
лîäèìèðîâèч.

левицький іван васильович народився 
1884 р. у м. Станіслав провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з робітни-
ків, освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
викладач Харківського відділення спілки пись-
менників. заарештований 30 вересня 1937 р. 
за розвідницьку діяльність (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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

левицький іван ілліч народився 
1896 р. у с. поляне Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Феськи золочівського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу «перемога». У 1920 р. 
під арештом Ов 14-ї армії як колишній пет-
люрівець. У 1924 р. під арештом Охтирського 
ДпУ за к.-р. діяльність. заарештований 6 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. військової білогвар-
дійської 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 13 березня 1964 р.

левицький оïанас володимирович на-
родився 1878 р. у с. підгурці Томашівського 
пов. Люблінської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер Державного арти-
лерійського ремонтно-дослідного заводу. за-
арештований 9 вересня 1937 р. за шпигунську 
диверсійну діяльність та належність до іно-
земної розвідки (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

левицький Роман семенович наро-
дився 1906 р. у с. Молодиче бібрського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1932—1935 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Технік-кон-
структор заводу тютюнового машинобудуван-
ня. заарештований 14 серпня 1937 р. за під-
озрою у проведенні розвідницької та антирад. 
діяльності (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР і прокурора 
СРСР від 15 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений во-
лі в концтаборі на 10 років. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 25 червня 1960 р.

левицький федір гаврилович народив-
ся 1903 р. у с. Михайлівка брацлавського пов. 
подільської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у м. Люботин Харківського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1931 р. 
під слідством Ов Харківського оперсектора 
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ДпУ за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). 
заарештований 11 липня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі, за анти-
рад. агітацію (статті 546, 5410 ч.1 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 1 квітня 1988 р.

левицький юхим іванович народився 
1888 р. у міст. Новосерпухов зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт., у 1917 р. член партії соціа-
лістів-революціонерів, у 1917—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у с. Лагери балаклійсько-
го р-ну Харківської обл. Не працював, за фа-
хом лікар. заарештований 4 березня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 3 черв-
ня 1938 року з ізюмської в’язниці переведе-
ний до психіатричної лікарні. Справу закрито 
балаклійським Рв НКвС 21 червня 1938 року 
як на особу, яка не підлягала кримінальній 
відповідальності. проживав у м. балаклія ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. зааре-
штований 3 вересня 1940 року за антирад. 
агітацію, розповсюдження віршів антирад. 
змісту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 24 жовтня 
1940 року експертною комісією Центрального 
психоневрологічного інституту визнаний хво-
рим. Справу закрито Харківським облсудом 
14 листопада 1940 року (ст. 10 КпК УРСР) із 
застосуванням примусового лікування.

левицький яків михайлович народив-
ся 1911 р. у м. бердянськ бердянського пов. 
Таврійської губ. єврей, з робітників, освіта се-
редня, позапарт., у 1931—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Редактор газети «Ко-
мінтерновець» заводу № 183. заарештований 
5 листопада 1937 р. як учасник терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 28 бе-
резня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у північсхідтабі, копальня Мальдяк, бухта 
Нагаєва. Реабілітований 17 листопада 1956 р.

левін андрій петрович народився 1909 р. 
у с. Катеринівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Катеринівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до соціалізму». заарештова-
ний 4 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (стат-
ті 543, 547, 5410 ч. 1, 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 березня 1989 р.

левін андрій Романович народився 1908 р. 
у с. Катеринівка павлоградського пов. Катери-

нославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Катеринівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях до соціалізму». заарештова-
ний 22 вересня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
агітацію та шкідництво (статті 548, 5410 ч. 1, 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 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 березня 1989 р.

левін аркадій (абрам) йосифович на-
родився 1906 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. єврей, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1928—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
помічник директора магазину № 4 Книга-
культторгу. заарештований 16 квітня 1938 р. як 
член антирад. терористичної організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 листопада 1939 р. 
за належність до к.-р. організації позбавлений 
волі у вТТ на 3 роки. У 1941 р. мобілізований 
РСЧА, брав участь у Другій світовій війні. На 
1946 р. старшина 31-го окремого будівельно-
шляхового залізничного батальйону 19-ї за-
лізничної бригади. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 27 вересня 1947 р. суди-
мість знято. На 1949 р. начальник друкарні 
ім. Фрунзе. Реабілітований 19 жовтня 1956 р.

левін арон давидович народився 1891 р. 
у м. Гродно Гродненської губ. єврей, з міщан, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. Лікар 
санвідділення АГв ХОУ НКвС. заарештований 
17 травня 1938 р. як агент польської та німецької 
розвідок (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 20 жовтня 
1938 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1960 р.

левін герш ісакович народився 1903 р. 
у м. Унгени бєльського пов. бессарабської 
губ. єврей, з кустарів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у Харкові. Технік 
Харківського верстатобудівного заводу. зааре-
штований 28 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь Румунії (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 23 червня 1961 р.

левін давид менделевич народився 
1901 р. у м. Глуськ бобруйського пов. Мін-
ської губ. єврей, з торговців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Доцент 1-го 
Харківського медичного інституту. заарешто-
ваний 23 травня 1938 р. як член антирад. 
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сіоністської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), 3 лютого 1939 р. з-під варти звільнений.

левін єфрем якович народився 1873 р. 
у м. вільно віленської губ. єврей, з кустарів, 
освіта вища, позапарт., до 1904 р. член РСДРп. 
проживав у Харкові. завідувач науково-до-
слідного відділу трудової експертизи НКСз 
УРСР. заарештований 23 лютого 1938 р. як 
член антирад. терористичної меншовицької 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
2 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

левін іван якович народився 1912 р. 
у с. Нестеліївка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Робітник МТС. 
заарештований 20 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 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

левін мойсей семенович народився 
1882 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Агроном Хар-
ківського інституту с.-г. машинобудування. 
заарештований 13 лютого 1938 р. як член 
антирад. підпільної сіоністської організації 
(статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 21 жовтня 
1938 р. (статті 542, 546, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 травня 1958 р.

левін петро якович народився 1906 р. 
у кол. Нестеліївка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Конюх кол-
госпу «Нове життя». заарештований 20 січня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 
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 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

левін семен маркович народився 1889 р. 
у с. Новотроїцьке Херсонської губ. єврей, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач фінвідділу бази обкому 
Червоного Хреста. заарештований 30 квітня 
1938 р. як член польської к.-р. організації (стат-
ті 546, 547, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1989 р.

левін семен маркович народився 1895 р. 
у с. Шахове бахмутського пов. Катеринослав-
ської губ. єврей, з торговців, освіта незакінчена 
вища, у 1917—1918 рр. член бунду. проживав 
у Харкові. Керівник наукової групи НДІ мета-
лів. заарештований 23 лютого 1938 р. як учасник 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито слідчастиною 
НКвС м. Харкова 15 грудня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

левіна ганна борисівна народилася 
1908 р. у м. Лисичанськ бахмутського пов. 
Катеринославської губ. єврейка, із службов-
ців, освіта середня, позапарт., у 1931—1937 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. заступ-
ник головного бухгалтера заводу плодово-
ягідних вин Хаторгу. заарештована 17 лис-
топада 1937 р. як дружина засудженого за 
шпигунство на користь польщі (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

левіна ганна герасимівна народилася 
1899 р. у м. Томськ Томської губ. єврейка, з вій-
ськовослужбовців, освіта незакінчена вища, по-
запарт. проживала в Харкові. завідувач бібліо-
теки Українського інституту експериментальної 
медицини. заарештована 21 жовтня 1937 р. як 
дружина засудженого учасника військово-фа-
шиської змови (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 22 бе-
резня 1938 р. як член родини зрадника батьків-
щини позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу, у 1946 р. звільнена з-під варти. Інвалід 
1 групи, на 1956 р. проживала в м. Калачинськ 
Омської обл. Реабілітована 23 жовтня 1956 р.

левіна софія леонідівна (львівна) на-
родилася 1907 р. у м. Узда Мінського пов. 
Мінської губ. єврейка, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. продавець магазину № 2. заарештована 
28 серпня 1937 р. як дружина засудженого 
учасника троцькістсько-терористичної орга-
нізації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Яйському табвідділенні 
Сибтабу. звільнена з-під варти 24 вересня 
1942 р. Реабілітована 27 липня 1955 р.

левіна-висоцька любов самійлівна 
народилася 1881 р. у м. пружани пружан-
ського пов. Гродненської губ. єврейка, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. проживала 
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в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 листопада 1937 р. за підозрою у проведенні 
розвідувальної діяльності (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р. справу закрито зі 
звільненням з-під варти.

левіна-дРель Роза мойсеївна народи-
лася 1909 р. у м. вознесенськ єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Робітниця заводу ім. Фрунзе. за-
арештована 15 листопада 1937 р. за підозрою 
у проведенні розвідувальної діяльності (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито Ов 43 авіабригади 
26 листопада 1937 р. за недостатності даних 
для віддання під суд зі звільненням з-під варти.

левінзон василь васильович народився 
1895 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. Німець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., до 1924 р. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Контролер від-
ділу техконтролю верстатобудівного заводу. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську та диверсійну роботу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 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 28 липня 1989 р.

левінталь йосиф давидович народився 
1899 р. у м. варшава варшавської губ. єврей, 
з робітників, освіта вища, позапарт., у 1919—
1923 рр. член компартії Німеччини, у 1923—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. На-
чальник АГЧ тресту Донбасважбуд. заарештова-
ний 17 квітня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито військовою прокурату-
рою ХвО 16 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

левіт Рафаїл давидович народився 1910 р. 
у м. Іркліїв золотоніського пов. полтавської 
губ. єврей, з міщан, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1931—1938 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Начальник групи постачання 
заводу № 135. заарештований 7 квітня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч.1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

левітан марія борисівна народилася 
1904 р. і проживала в Харкові. єврейка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Швачка 
дитячого індпошиву Швейкоопремонту. за-
арештованою не була, на підписці про невиїзд 
з 17 січня 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент вислана до 

Казахстану на 5 років. На засланні перебувала 
у м. Семипалатинськ Східно-Казахстанської 
обл. Реабілітована 4 березня 1958 р.

левітан михайло борисович народився 
1902 р. у м. Климовичі Могильовської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Начальник проектно-
го відділу управління капбудівництва заводу 
№ 183. заарештований 6 жовтня 1938 р. як 
член правотроцькістської організації (стат-
ті 547, 549, 5411 КК УРСР), справу за статтями 
547, 549, 5411 КК УРСР закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 26 грудня 1939 р. з виді-
ленням в окреме провадження матеріалів за 
ст. 99 КК УРСР зі звільненням з-під варти на 
підписку про невиїзд.

левітанУс ізраїль ісакович народився 
1883 р. у м. Дрисса Дриссенського пов. вітеб-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач скла-
ду АГв ХОУ НКвС. заарештований 8 червня 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 4 листопада 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 лютого 1957 р.

левітас жозеф володимирович народив-
ся 1896 р. у міст. паволоч Сквирського пов. 
Київської губ. єврей, з кустарів, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Учитель трудової школи № 72. заарештований 
25 жовтня 1937 р. за к.-р. терористичні розмо-
ви (статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 3 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 3 липня 1989 р.

левітін елья-ісохор ефроїмович наро-
дився 1889 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з торговців, освіта 
вища, позапарт., член поалей-Ціон у минуло-
му. проживав у Харкові. Інженер-електрик Ді-
промосту. заарештований 17 березня 1938 р. за 
участь в антирад. шпигунській сіоністській ор-
ганізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 21 жов-
тня 1938 р. (статті 542, 546, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1960 р.

левітУс цецілія ісаківна народила-
ся 1897 р. і проживала в Харкові. єврейка, 
з торговців, освіта вища, позапарт. Старший 
економіст фабрики «Індпошив». заарештована 
5 червня 1938 р. як член антирад. терористичної 
меншовицької організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 2 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), 28 березня 1939 р. звільнена з-під варти.
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левков олександр ізраїльович народив-
ся 1898 р. у м. Ростов-на-Дону Ростовського 
окр. Області війська Донського. єврей, з мі-
щан, освіта вища, позапарт., у 1920—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у Харкові. завідувач 
монтажної групи тресту Коксохіммонтаж. 
заарештований 20 вересня 1937 р. як член 
троцькістської к.-р. шкідницької організації 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 10 грудня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 10 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 вересня 1957 р.

левкова катерина андріївна народилася 
1901 р. у м. Новочеркаськ Черкаського окр. 
Області війська Донського. Росіянка, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. прожива-
ла в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
14 грудня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 січня 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. На 1956 р. проживала в м. воркута 
Комі АРСР. Реабілітована 23 жовтня 1956 р.

левковиЧ владислав маркович наро-
дився 1893 р. у м. Каліш Каліської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт., у 1931—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
пекар Головхліба. заарештований 26 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство на користь польщі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 547 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 липня 1959 р.

левковиЧ станіслав норбертович на-
родився 1919 р. у с. піски Ізюмського пов. 
Харківської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова. позапарт. проживав у с. піски Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу.  
заарештований 12 січня 1938 р. як член поль-
ської шпигунської диверсійної організації 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 вересня 
1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Усольтабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 18 липня 1942 р. строк 
ув’язнення знижено на 4 роки. На 1959 р. 
проживав у сел. Лобаниха Чердинського р-ну 
пермської обл. Реабілітований 19 травня 1959 р.

левковський йосиф абрамович на-
родився 1891 р. у м. верхньодніпровськ верх-
ньодніпровського пов. Катеринославської 
губ. єврей, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Красноград Красно-
градського р-ну Харківської обл. Статистик 

комбікормового заводу. заарештований 21 бе-
резня 1938 р. як член антирад. повстанської 
організації (статті 5410 ч.1, 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. Роз-
стріляний 21 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 23 червня 1956 р.

левощенко іван андрійович народився 
1882 р. у с. Ганебне Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. вороши-
ловоград Донецької обл. Робітник магазину 
Донпромторгу. У 1927 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 3 листопада 1937 р. як 
член к.-р. диверсійно-шпигунської організа-
ції (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР у листопаді-грудні 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

левський анатолій володимирович на-
родився 1917 р. у м. Харбін, Китай. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Диспетчер цеху Харківського 
велозаводу. заарештований 11 березня 1938 р. 
за шпигунство (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
8 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
3 квітня 1939 р. з-під варти звільнений.

левський сергій миколайович народив-
ся 1890 р. у с. Ямське Ярославської губ. Росія-
нин, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер Державного вовно-
мийного заводу № 2. заарештований 11 квіт-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 
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. Реабілітований 24 грудня 1957 р.

левУШевський франц андрійович на-
родився 1910 р. у с. Кам’яний брід Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Конюх машинно-тракторних майстерень 
Наркомрадгоспу. заарештований 14 лютого 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 19 вересня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Онегтабі. Реабілітований 9 березня 1989 р.

левЧенко василь петрович народився 
1897 р. у с. Строківка переяславського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. полтава 
полтавської обл. бухгалтер страхової каси 
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інвалідів. заарештований 28 червня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 13 березня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 2 серп-
ня 1940 р. вирок скасовано, справу передано 
на дослідування. Справу закрито УНКДб по 
Харківській обл. 22 квітня 1941 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

левЧенко віктор трохимович народився 
1891 р. у с. Катеринівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ка-
теринівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Рахівник контори КжЧ-4 ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 1 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. диверсійно-шпигунської організа-
ції (статті 541 п. «а», 549 через ст. 17, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР у листопаді-грудні 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1956 р.

левЧенко володимир олександрович 
народився 1909 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, із службовців, освіта середня, позапарт. 
Архітектор товариства «Облхудожник». за-
арештований 26 червня 1938 р. як член шпи-
гунсько-терористичної групи (статті 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 22 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

левЧенко григорій гаврилович наро-
дився 1906 р. у м. Суми Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Се-
кретар заводоуправління бісквітної фабрики. 
заарештований 14 вересня 1937 р. за розві-
дувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 26 листопада 
1937 р. (ст. 197 КпК УРСР).

левЧенко григорій сергійович народив-
ся 1905 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Арханге-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Майстер Краматорського заводу ім. Сталіна. 
заарештований 28 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації, за антирад. агітацію (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
барвінківським Рв НКвС 5 листопада 1938 р. 
за недоведеності обвинувачення. звільнений 
з-під варти 15 грудня 1938 р.

левЧенко дорош Романович народився 
1899 р. у с. бондарівка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Софіївка близню-

ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Комуніст». в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
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. Розстріляний 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1975 р.

левЧенко єгор климович народив-
ся 1891 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. пасіч-
ник колгоспу «Червоний плуг». заарештований 
1 листопада 1937 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

левЧенко іван іванович народився 
1906 р. у с. Новоолександрівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоолександрівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Розкуркулений. Ухвалою судо-
вої трійки при колегії ДпУ УСРР від 26 липня 
1930 р. висланий до північного краю на 3 роки. 
після звільнення з-під варти не працював. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (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. Ре-
абілітований 14 липня 1989 р. і 16 квітня 1965 р. 

левЧенко іларіон олексійович народив-
ся 1905 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Двір-
ник. заарештований 26 травня 1938 р. за шпи-
гунську та диверсійну роботу (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) за відсутності обвинувальних матеріалів.

левЧенко йосиï андріянович народив-
ся 1908 р. у с. Сорокамишка Каїнського пов. 
Томської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Старший 
зоотехнік барвінківського райземвідділу. зааре-
штований 25 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито барвін-
ківським Рв НКвС 13 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР), склад злочину перекваліфіковано 
на статті 97 і 99 КК УРСР зі звільненням з-під 
варти на підписку про невиїзд 31 січня 1939 р.

левЧенко любов андріївна народила-
ся 1905 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українка, з робітників, освіта 
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початкова, позапарт. проживала у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. 
Домогосподарка. 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 26 березня 1938 р. 

левЧенко михайло карïович народив-
ся 1898 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Не працю-
вав, до 25 серпня 1937 р. експедитор ст. Мере-
фа півд. залізниці. заарештований 14 вересня 
1937 р. за шпигунсько-диверсійну роботу на 
користь Японії (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

левЧенко олександр антонович наро-
дився 1898 р. у с. Гракове зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу «Металобрухт». У 1930 р. розкур-
кулений. У 1931 р. під слідством Чугуївського 
райвідділу ДпУ. заарештований 1 березня 
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 22 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 лютого 1989 р.

левЧенко олексій титович народився 
1897 р. у с. Куліші Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Олек-
сіївка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 13-річчя Червоної армії. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
14 лютого 1938 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації та за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч.1, 542, 5411 КК УРСР), 
19 лютого 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито проку-
рором Сахновщинського р-ну 26 квітня 1939 р.

левЧенко оïанас фераïонтович на-
родився 1899 р. у с. веселе павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Комбайн» у Лозівсько-
му р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 15 квітня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
20 квітня 1939 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

левЧенко стеïан вакóлович народив-
ся 1887 р. у стан. Новоджереліївська Темрюк-
ського відділу Кубанської обл. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1929 р. розкуркуле-
ний, за к.-р. дільність засуджений на 1 рік по-
збавлення волі та 5 років вислання. заарешто-
ваний 14 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність на користь іноземної держави (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

левЧенко федір кирилович народився 
1878 р. у с. Мілова зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Глазунівка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний жовтень». У 1930 р. розкуркуле-
ний. 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 26 жовтня 1989 р.

левЧенко яків олексійович народив-
ся 1902 р. у м. Чернігів Чернігівської губ. 
Українець, із службовців, освіта вища, 1923—
1937 рр. член вКп(б) проживав у Харкові. 
завідувач відділу капітального будівництва 
Укрхімтресту. заарештований 17 вересня 
1937 р. як член к.-р. троцькістської організа-
ції (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 19 червня 1959 р.

левЧУк костянтин федорович народився 
1887 р. у с. воробіївка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ре-
учий Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Українка». У 1923 р. позбавлений 
виборчих прав. У 1930 р. майно конфісковано. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 квітня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяль-
ність на користь іноземної держави (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

легат ківа пейсахович народився 1891 р. 
у м. Сморгонь Ошмянського пов. віленської 
губ. єврей, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. візник арті-
лі ім. 10-го з’їзду вЛКСМ. заарештований 
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14 жовтня 1937 р. за підозрою у шпигунстві 
на користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Справу закрито військовою про-
куратурою ХвО 22 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

легеза любов іванівна народилася 1907 р. 
у с. Рибці полтавського пов. полтавської губ. 
Українка, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 5 листопада 1937 р. як дружина зрад-
ника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 30 березня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

легенький василь йосиïович наро-
дився 1895 р. у с. Деканівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1920 р. про-
живав у м. валки валківського р-ну Харків-
ської обл. Суддя нарсуду валківського р-ну. 
заарештований 10 липня 1938 р. за підривну 
терористичну діяльність та як член антирад. 
організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 10 жовтня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

легенький йосиï стеïанович народив-
ся 1893 р. у с. Клярівка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. велика Андрі-
ївка барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «за соціалізм». У 1936 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 8 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 28 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

легецький станіслав людвігович на-
родився 1876 р. у с. застенок пойшлени Рос-
ненського пов. Ковенської губ. Литовець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на перегоні ст. притиківка-Куп’янськ пів-
нічно-Донецької залізниці. Обхідник колії 
ст. Куп’янськ північно-Донецької залізниці. 
заарештований 1 листопада 1937 р. за лис-
тування з рідними з польщі, намагання ви-
їхати до польщі 1922 р., за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

легін дмитро іванович народився 1899 р. 
у с. Куликів жовківського пов. провінції 
Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 

позапарт. проживав у Харкові. Чоботар артілі 
«прогрес». заарештований 10 квітня 1938 р. 
як агент польської розвідки (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 25 вересня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

легіс євген адамович народився 1901 р. 
у м. вільно віленської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Учитель трудшколи 
№ 10. заарештований 4 листопада 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь польщі 
та Німеччини (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 18 лютого 1959 р.

легкий пилиï григорович народив-
ся 1876 р. у с. заброди богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1905—1917 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживав 
у с. заброди богодухівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Кагановича. заарешто-
ваний 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. Розстріляний 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

леглеР авгóст авгóстович народився 
1906 р. у с. подчинноє Камишинського пов. 
Саратовської губ. Німець, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Інже-
нер-електрик Електропрому. заарештований 
15 листопада 1937 р. за участь у військово-
фашистській змові (статті 541 п. «а», 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 16 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 квітня 1968 р.

леглеР генріх вільгельмович (андрій 
якович) народився 1876 р. у с. Макаровка Ка-
мишинського пов. Саратовської губ. Німець, 
із селян, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер банно-праль-
ного тресту. заарештований 30 квітня 1938 р. 
за шпигунство, як член терористичної орга-
нізації (статті 546, 548 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 7 травня 1965 р.

лего сергій олександрович народився 
1907 р. у м. Кельце Келецької губ. Росіянин, 
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із службовців, освіта вища, позапарт., у 1923—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. Не 
працював, остання посада головний інженер 
ЕСХАРу. заарештований 6 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. організації, за диверсійну та шкід-
ницьку діяльність (статті 546, 549, 5410 ч. 1, 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 липня 1957 р.

ледеР-в’яземська віра львівна (двой- 
ра лейбівна) народилася 1900 р. у м. Мінськ 
Мінської губ. єврейка, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт. проживала в Харкові. Лікар-те-
рапевт фізіотерапевтичного інституту ім. бех-
терева. заарештована 27 вересня 1937 р. як 
дружина заарештованого учасника троцькіст-
сько-терористичної організації (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
2 листопада 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в північзаліз-
ничтабі. після звільнення з-під варти працю-
вала лікарем лазарету № 3 Котласького мос-
тозаводу ГУТ залізничного будівництва МвС;  
завідувач лабораторії 2-го відділення печор-
буду МвС. Реабілітована 9 травня 1956 р.

лежебоков василь іванович народився 
1912 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Нова Іванівка петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Шевченка. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений виборчих 
прав. У 1931 р. висланий до північного краю, 
звідки у 1933 р. втік і повернувся до петрів-
ського р-ну. заарештований 6 жовтня 1937 р. за 
втечу із заслання та к.-р. агітацію (статті 78, 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 у захід-
ному залізничному вТТ у м. Тайшет Іркутської 
обл., 6 жовтня 1947 р. звільнений з-під варти. 
На 1961 р. проживав у с. Червоний Донець 
балаклійського р-ну Харківської обл., працю-
вав столяром. Реабілітований 24 лютого 1961 р.

лежебоков іван іванович народився 
1903 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Робітник паровоз-
ного депо ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 12 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 8 червня 1989 р.

лежебоков іван іванович народився 
1916 р. у с. Шебелинка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Нова Іванівка 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Шевченка. У 1929 р. розкуркулений. 
У 1929(30) р. разом з родиною висланий за межі 
України, у 1930 р. втік і повернувся до Новоіва-
нівської сільради петрівського р-ну. заарешто-
ваний 6 жовтня 1937 р. за втечу із заслання та 
к.-р. агітацію (статті 78, 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої 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 південтабі, з 1941 р. у печорта-
бі, 6 жовтня 1947 р. звільнений з-під варти, пра-
цював за вільним наймом. На 1956 р. проживав 
у м. воркута. Реабілітований 13 березня 1959 р.

лежебоков тимофій єгорович наро-
дився 1885 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник трудової колонії НКвС № 9. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний [17] жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 18 квітня 1989 р.

лезвяний іван сергійович народився 
1889 р. у Харкові. Росіянин, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Архівно-тех-
нічний працівник Харківського обласного архі-
ву. У 1920 р. під слідством Ов півд.-західного 
фронту за службу в Добровольчій армії. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за антирад. агітацію. 
заарештований 17 лютого 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 березня 1939 р. засуджений на 1 рік 
і 1 міс. позбавлення волі з зарахуванням терміну 
попереднього ув’язнення у строк покарання. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 17 червня  
1939 р. справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

лезгін михайло федорович народився 
1880 р. у с. Кочеток зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Кравець 
артілі «Індпошив». заарештований 11 вересня 
1937 р. за к.-р. 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 26 квітня 1989 р.

лейбовський аврам федорович на-
родився 1902 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. єврей, із службовців, осві-
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та середня, позапарт., у 1919—1937 рр. член 
вКп(б). проживав і працював помічником 
директора в радгоспі № 5 у Чугуївському 
р-ні Харківської обл. заарештований 9 червня 
1938 р. як член к.-р. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 1 квітня 1939 р. за статтями 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР виправданий.

лейзеРзон олександр наóмович (Шая 
нохимович) народився 1902 р. у с. великосе-
лецьке Лубенського пов. полтавської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, член 
вЛКСМ, з 1928 р. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор контори «Нархарч» Чер-
вонозаводського р-ну. заарештований 5 листо-
пада 1937 р. як учасник антирад. терористичної 
організації правих (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу за звинуваченням за статтями 547, 5411 
КК УРСР закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 13 березня 1939 р.; спра-
ву за звинуваченням за ст. 548 КК УРСР за-
крито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 23 серпня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лейман еміль едóардович народився 
1891 р. у с. М’яколовичі Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждине Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Молотова. 
заарештований 19 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації, за к.-р. діяльність, спрямовану на 
розпад колгоспів (статті 5410, 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 24 березня 1989 р.

лейнвебеР олександр олександрович 
народився 1915 р. у с. Рибінськ Острогозького 
пов. воронезької губ. Німець, із службовців, 
освіта неповна середня спеціальна, позапарт. 
проживав у с. Лачинове барвінківського р-ну 
Харківської обл. завідувач початкової школи. 
заарештований 17 грудня 1937 р. як прибічник 
фашистської Німеччини, який активно займав-
ся к.-р. антидержавною діяльністю (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

лейпУнський олександр ілліч наро-
дився 1903 р. у с. Драглі Сокальського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт., у 1930—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Керівник лабораторії УФТІ, дій-
сний член АН УРСР. У 1924[5] р. під арештом 
у Ленінграді. заарештований 14 червня 1938 р. 

за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 8 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) за недоведеності складу злочину зі звіль-
ненням з-під варти. помер 1972 р. у Москві.

лейтан болеслав сидорович народився 
1895 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітеб-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта по-
чаткова, у 1930—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Майстер ХЕМзу. заареш-
тований 4 грудня 1937 р. за шпигунство 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 
розстріл. Розстріляний 28 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 21 квітня 1959 р.

лейтен авгóст петрович народився 
1889 р. у Готгарській волості венденського 
пов. Ліфляндської губ. Латвієць, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
женер-геодезист Хартранспроекту. заарешто-
ваний 21 липня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 546, 
549, 5410 ч.1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 листопада 1957 р.

лейтеР марта юріївна народилася 
1898 р. у м. Мітава Курляндської губ. Німке-
ня, з робітників, освіта вища, позапарт. про-
живала у Харкові. викладач ХАІ. заарештова-
на 21 квітня 1938 р. за шпигунство на користь 
Німеччини (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. за шпигунство позбавлена 
волі у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. Реабілітована 25 квітня 1989 р.

лейтеР фейга вольківна народилася 
1899 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврейка, з робітників, освіта вища, поза-
парт., у 1926—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
29 листопада 1937 р. як дружина учасника к.-р. 
фашистської організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 14 квітня 1938 р. як 
соціально небезпечний елемент віддана під глас-
ний нагляд органів НКвС за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 15 листопада 1989 р.

лейфеРов леонід семенович народився 
1908 р. на ст. Алмазна Слов’яносербського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з куста-
рів, освіта середня, позапарт., у 1922—1925 рр. 
член організацій «Маккабі», «Гашомер-Га-
цоїр», у 1926—1928 рр. член паолей-Ціон. 
проживав у Харкові. У 1923 р. двічі заарешто-
вувався Артемівьким окрвідділом ДпУ за на-
лежність до сіоністської організації. Студент 
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Українського поліграфічного інституту. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за сіоністську 
діяльність (статті 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. Роз-
стріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 9 грудня 1958 р.

лелевиЧ болеслав казимирович наро-
дився 1907 р. у с. Соболівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Михай-
лівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний маяк». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
22 листопада 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 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. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

лелюк василь георгійович народився 
1883 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
завідувач складу отрут Сільгосппостачу. за-
арештований 15 травня 1938 р. як керівник 
групи к.-р. налаштованих осіб, за поражен-
ську агітацію (статті 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 Хар-
кові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

лелюк йосиï онóфрійович, див. ЛЯ-
ЛЮÊ (Лåлюê) Йîñèï Оíóфð³йîâèч.

лелюк олександр григорович народився 
1894 р. у Харкові. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1931—1937 рр. канди-
дат у члени вКп(б). Служив у м. ворошилов 
Далекосхідного краю. Начальник продоволь-
чого відділу приморської групи військ, інтен-
дант 1 рангу. заарештований 5 липня 1938 р. 
за участь у військово-фашистській змові та за 
шкідництво (статті 581 п. «б», 587, 588, 5811 КК 
РРФСР), справу закрито Ов НКвС 1-ї армії 
17 жовтня 1940 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР) 
зі звільненням з-під варти.

лелюк Роман дмитрович народився 
1878 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Лелюківка 
печенізького р-ну Харківської обл. Мірош-
ник колгоспного (колишнього власного) мли-
на у колгоспі «перебудова». У 1919 р. майно 
конфісковано. У 1929—1930 р. за злісне неви-
конання хлібозаготівлі майно повністю кофіс-
ковано, позбавлений виборчих прав. Ухвалою 

особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
17 квітня 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий 
до м. Котлас північного краю, звідки втік 
у 1932 р. У 1935 р. за втечу заарештований орга-
нами НКвС і висланий на Урал, втік у 1936 р. 
заарештований 19 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію та дві втечі з місць вислання (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 25 вересня 1989 р. і 1 лютого 1994 р. 

лелюк-козій мотрона іванівна наро-
дилася 1894 р. у с. безлюдівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, не-
письмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопа-
да 1937 р. як дружина засудженого шпигуна 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
25 березня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

лелюх павло андрійович народився 
1899 р. у с. бердянка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
паровозної служби ст. Лозова півд. залізни-
ці. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію, за к.-р. 
саботаж (статті 5410 ч.1, 5414 КК УРСР). помер 
16 червня 1938 р. у лікарні Харківської змішаної 
в’язниці № 5. Реабілітований 24 березня 1959 р.

леман іван фрідріхович народився 
1897 р. у кол. Сергіївка єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., 1930—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. покровка близню-
ківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний бойовик». заарештований 
9 лютого 1938 р. як член к.-р. організації, за 
к.-р. агітацію та диверсійну роботу (статті 549, 
5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 жовтня 1938 р. 
(ст. 5410 ч.1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 січня 1957 р.

леман лев гóставович народився 1902 р. 
у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Харківської 
губ. Німець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Машиніст 
паровозного депо ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 21 лютого 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 2 березня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 2 листопада 1963 р.

лембеРг ернст теодорович народився 
1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Німець, з ро-
бітників, освіта середня, позапарт. проживав 



471Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

у Харкові. бухгалтер заводу «Серп і молот». заа-
рештований 5 вересня 1937 р. як член к.-р. угру-
повання та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР 00439 від 25 липня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 лютого 1959 р.

лембке паóль генріхович народився 
1904 р. у м. Ноймюнстер провінції Шлезвіг-
Гольштейн, Німеччина. Німець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1932 рр. 
член соціал-демократичної партії Німеччини. 
проживав у Харкові. Студент ХпІІМ. зааре-
штований 31 серпня 1937 р. за шпигунсько-
диверсійну діяльність (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 листопада 1937 р. за шпигунську 
діяльність висланий за межі Союзу РСР. Ре-
абілітований 28 листопада 1989 р.

лемент федір петрович народився 
1896 р. у с. писарівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. писарівка 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 6-го з’їзду Рад. У 1933 р. виклю-
чений з колгоспу як куркуль. заарештований 
21 вересня 1937 р. за к.-р. діяльність, погрози 
колгоспникам та пораженські настрої (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 Горшортабі. Ре-
абілітований 29 червня 1989 р.

лементовський альфред йосиïович 
народився 1900 р. у с. Турчинці проскурівсько-
го пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приколо-
тне великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Чорнороб сінного пункту. У 1935 р. за відмову 
переселитися з прикордонної смуги висланий 
на 3 роки на Далекий Схід. заарештований 
21 січня 1938 р. за шпигунство на користь 
польщі та за антирад. агітацію (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1 КК УРСР), 10 березня 1939 р. звіль-
нений з-під варти на підписку про невиїзд. 
Справу закрито великобурлуцьким Рв НКвС 
7 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лементовський іван йосифович на-
родився 1881 р. у с. Кремінне проскурівсько-
го пов. подільської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав на хут. Ку-
пин вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 24 грудня 1937 р. 
як член к.-р. повстанської організації, який 
займався шпигунською діяльністю та зводив 
наклепи на СРСР (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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

лемеШко василь григорович народив-
ся 1898 р. у м. Львів провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, з 1917 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач робфаку педін-
ституту. заарештований 10 жовтня 1937 р. за 
систематичну троцькістську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Тайшеттабі. помер 23 груд-
ня 1942 р. Реабілітований 26 червня 1959 р.

лемеШко денис семенович народився 
1881 р. у с. Мирополля Суджанського пов. 
Курської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Комірник ХЕМзу. заареш-
тований 15 листопада 1937 р. як учасник вій-
ськово-фашистської змови (статті 541 п. «а», 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

лемтюгін никанор іванович народився 
1896 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі «Кантонська комуна». заарештований 
28 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. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 
5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

ленаРЧУк григорій онóфрійович наро-
дився 1904 р. у м. варшава варшавської губ. 
поляк, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Чоботар артілі 
ім. Шмідта. заарештований 20 січня 1938 р. за 
підозрою у розвідувальній діяльності (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 26 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ленаУ людвіг юстинович народився 
1891 р. у с. пулинська Гута житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червоне 
село Лозівського р-ну Харківської обл. Голова 
колгоспу «Червоне село». заарештований 8 лю-
того 1938 р. як член к.-р. шпигунської дивер-
сійної організації (статті 546, 549, 5410, 5411 КК 
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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 29 вересня 1958 р.

лендеР василь мартинович народився 
1890 р. у кол. Новобахметівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Механік мли-
на № 23. заарештований 27 жовтня 1937 р. за 
к.-р. роботу (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 роз-
стріл. Розстріляний 28 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 жовтня 1958 р.

лендеР мартин мартинович народився 
1889 р. у м. Нікополь Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник ХТз. заарештований 
22 лютого 1938 р. за підозрою в шпигунстві 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 7 квітня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 22 квітня 
1939 р. з-під варти звільнений.

ленеРт едóард михайлович народився 
1898 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітебської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта середня 
спеціальна, позапарт., у 1918—1922 рр. член 
РКп(б). проживав у Харкові. Технік-технолог 
ХЕТзу. заарештований 4 грудня 1937 р. за шпи-
гунсько-диверсійну діяльність (статті 546, 549 
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 28 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

ленець григорій михайлович народився 
1901 р. у м. прилуки прилуцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. викладач ХІІТу.  
заарештований 12 лютого 1938 р. як активний 
учасник петлюрівського руху в 1920—1921 рр., 
який проводив к.-р. націоналістичну пропа-
ганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 11 травня 
1938 р. (ст. 5 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 14 травня 1938 р.

ленников леонід дмитрович народився 
1892 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
тресту зелених насаджень. У 1923 р. під ареш-
том ОДпУ за службу в Добровольчій армії 
Денікіна. заарештований 13 вересня 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 20 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 2 серпня 1989 р.

ленський ян якóбович народився 
1898 р. у с. застав’я Рівненського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
будівництва електростанції. заарештований 
31 грудня 1937 р. за к.-р. роботу (статті 5410, 546 
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 21 серпня 1989 р.

ленц готліб михайлович народився 
1872 р. у с. Крем’янка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Лиман Другий Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Новий шлях». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 14 жовтня 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. постановою Дво-
річанського Рв НКвС від 19 лютого 1939 р. 
справу направлено прокурору у спецсправах 
на припинення. 21 лютого 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито заступником Харківського облпро-
курора 27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

ленЧенко валентин стеïанович наро-
дився 1899 р. у м. Катеринослав Катеринослав-
ської губ. Українець, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Голо-
вний бухгалтер фабрики картонної тари ім. 8-го 
березня. заарештований 14 червня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 14 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
31 грудня 1938 р. з-під варти звільнений.

ленЧина олімïіада гнатівна народила-
ся 1904 р. у с. Рівне єлисаветградського пов. 
Херсонської губ. Українка, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. Сту-
дентка ХДУ. заарештована 31 грудня 1937 р. 
як дружина учасника антирад. троцькістської 
терористичної організації (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, 31 грудня 1945 р. звільнена з-під вар-
ти. На 1956 р. проживала в [м. Сталінськ Ке-
меровської обл.] Реабілітована 10 липня 1956 р.
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ленЧУк федір іванович народився 1877 р. 
у с. Дубища Луцького пов. волинської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. закутнівка Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Священик. заарештований 
4 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

лень іван захарович народився 1899 р. 
у м. Старобільськ Старобільського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Учитель безлю-
дівської школи № 2. заарештований 30 жовтня 
1937 р. як член антирад. націоналістичної теро-
ристичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою 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 у пів-
нічсхідтабі. постановою слідчастини УНКвС 
по Харківській обл. від 16 лютого 1940 р. строк 
ув’язнення знижено до 3 років позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

леознов лев васильович народився 
1892 р. у м. Мелітополь Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. єврей, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник відділу фабрики «Хім прод». 
заарештований 12 жовтня 1937 р. за підозрою 
у шпигунстві (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 23 жовтня 1937 р. 
за недоведеності складу злочину. звільнений 
з-під варти 27 жовтня 1937 р.

леонідов оверкій климович народився 
1876 р. у с. велика бабка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. велика баб-
ка Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 16 лю-
того1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Старосалтівським Рв 
НКвС 27 лютого 1938 р. за відсутності доказів 
зі звільненням з-під варти.

леонов андрій пантелеймонович наро-
дився 1899 р. у с. вишнегурово Щигровського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1927—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Директор фотоілюстраційної 
фабрики. заарештований 6 вересня 1937 р. як 
член антирад. троцькістської терористичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 7 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 8 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 березня 1957 р.

леонов дмитро пилиïович народився 
1898 р. у с. Мокрушино Суджанського пов. 

Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мокрушино бє-
ловського р-ну Курської обл. Робітник ст. Гот-
ня півд. залізниці. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 18 січня 1938 р. як куркуль та за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), справу закри-
то вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. заліз-
ниці 30 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

леонов захар данилович народився 
1887 р. у с. Колупаївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. ворошилове Ли-
пецького р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
заарештований 8 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 8 травня 1939 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 16 червня 1989 р.

леонов максим миколайович народився 
1884 р. у с. Добренька Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Леніна. У 1931 р. 
розкуркулений і виселений за межі сільради. 
У 1934 р. повернувся і вступив до колгоспу. за-
арештований 1 листопада 1937 р. за к.-р. 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. Справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 14 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
159 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

леонов семен никифорович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., 1919—1930 рр. 
член вКп(б). Робітник заводу № 183. заарешто-
ваний 5 квітня 1938 р. як член диверсійної шпи-
гунської групи (статті 541 п. «а», 549, 547, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

леонов федір данилович народився 
1877 р. у с. Колупаївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Колупаївка Липецького 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Шлях до 
соціалізму». заарештований 7 вересня 1937 р. за 
антирад. 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 Локчимтабі. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

леоновиЧ генріх йосифович народився 
1898 р. у с. Ханевичі Гродненського пов. Грод-
ненської губ. поляк, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший бухгал-
тер служби трамвайного тресту. заарештований 
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22 березня 1938 р. як учасник антирад. вій-
ськової 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 15 березня 1957 р.

леоновиЧ олександр сïиридонович 
народився 1892 р. у м. Крево Ошмянського 
пов. віленської губ. білорус, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. зоотехнік 
радгоспу ім. Чапаєва. заарештований 7 черв-
ня 1938 р. за шкідницьку діяльність (статті 547 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 546, 
547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

леонсон мейєр мендельович наро-
дився 1902 р. у м. Кролевець Кролевецького 
пов. Чернігівської губ. єврей, з торговців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. безробітний, за фахом учитель. за-
арештований 16 грудня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь японської розвідки, за 
антирад. агітацію (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
8 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

леонтьєв дмитро кирилович, див. ÂА-
ЗОНОÂ (Тðèфîíîâ Сåðг³й, Лåîíòüºâ) Дìèòðî 
Êèðèлîâèч.

леонтьєв іван іванович народився 
1889 р. у м. владивосток приморської обл. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Рахівник заводу № 183. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
розвідувальної організації (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 26 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1957 р.

леонтюк григорій стеïанович наро-
дився 1890 р. у с. Малий Опак брестського 
пов. Гродненської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1931—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. провідник ва-
гонів ст. Харків півд. залізниці. заарештова-
ний 1 жовтня 1937 р. за зв’язок з родичами за 
кордоном, к.-р. настрої та антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 17 березня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 548 через ст. 17 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Ухвалою військової колегії 

верховного Суду СРСР від 11 травня 1938 р. 
тюремне ув’язнення замінено відбуванням 
покарання у вТТ. Термін покарання відбував 
у північсхідтабі, де й помер 13 вересня 1938 р. 
Реабілітований 29 червня 1960 р.

леоШиЧ андрій андрійович народився 
1908 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю, звідки втік. 
заарештований 28 серпня 1937 р. за антирад. 
діяльність (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, 28 серпня 1947 р. звільнений з-під 
варти. Реабілітований 16 грудня 1966 р.

леоШиЧ тихін наóмович народився 
1898 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Робітник Тавежнянської 
МТС. У 1929 р. розкуркулений, за ст. 57 КК 
УСРР засуджений на 8 років позбавлення 
волі. заарештований 25 жовтня 1937 р. за ан-
тирад. 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 Самартабі. Реабілітований 30 червня 1989 р.

лепетюха григорій олексійович наро-
дився 1910 р. на хут. Середній валуйського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Куп’янському 
р-ні Харківської обл. Чорнороб на будівни-
цтві ст. Куп’янськ-вузл. півн.-Донецької за-
лізниці. Колегією ОДпУ в 1931 р. (ст. 5410 
КК УСРР) за к.-р. діяльність, спрямовану 
проти колективізації, покараний на 3 роки 
тюремного ув’язнення. заарештований 2 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. 11 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

лепетюха олексій іванович народився 
1889 р. на хут. Середній валуйського пов. во-
ронезької губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Куп’янському 
р-ні Харківської обл. Сторож будівництва 
ст. Куп’янськ-вузл. північно-Донецької за-
лізниці. У 1929 р. розкуркулений. Колегією 
ОДпУ в 1931 р. (ст. 5410 КК УСРР) за к.-р. 
діяльність, спрямовану проти колективіза-
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ції, покараний на 5 років позбавлення волі 
в концтаборі. звільнений з-під варти в лис-
топаді 1933 р., повернувся до Куп’янського 
р-ну і працював чорноробом. заарештований 
22 березня 1938 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність на користь іноземної держави (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1960 р.

леРман аркадій семенович народив-
ся 1882 р. у с. Ладижине Гайсинського пов. 
подільської губ. єврей, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Фото-
граф-кустар. заарештований 14 травня 1938 р. 
як член к.-р. сіоністської організації (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським облсудом 
13 червня 1939 р. виправданий.

леРнеР михайло ісакович народився 
1874 р. у м. Тульчин брацлавського пов. по-
дільської губ. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
без певних занять. заарештований 11 берез-
ня 1938 р. як агент японської розвідки, за 
шпигунську роботу (ст. 546 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 25 квітня 1989 р.

лесик-востРецова олександра кін-
дратівна народилася 1906 р. у м. варшава 
варшавської губ. Українка, з військовослуж-
бовців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Студентка 1-го медичного інсти-
туту. заарештована 7 вересня 1937 р. за недо-
несення на ворогів народу (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. Термін покарання відбувала в Ак-
молінському відділенні Картабу, в північу-
ралтабі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 серпня 1944 р. за високі виробни-
чі показники термін покарання знижено на 
9 міс. після звільнення з-під варти проживала 
в с. печеніги Чугуївського р-ну Харківської 
обл., працювала в райлікарні. На 1956 р. про-
живала в сел. Ільїнське Раменського р-ну Мос-
ковської обл. Реабілітована 8 травня 1956 р.

летовт віктор мечиславович народив-
ся 1894 р. у м. Мінцевичі віленської губ. 
Литовець, з дворян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Рахівник української 
контори Головторгу РРФСР. заарештований 
25 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 29 жов-

тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

летовт ніна миколаївна народилася 
1892 р. у варшаві. Росіянка, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживала 
у Харкові. Рахівник Харківського рентгено-
логічного інституту. заарештована 26 вересня 
1937 р. за проведення разом з чоловіком шпи-
гунської діяльності на користь Японії (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Реабілітована 15 листопада 1957 р. 

леУс василь євдокимович народився 
1912 р. у с. Новогрякове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, позапарт., 
освіта початкова. проживав у с. Миколо- 
Комишувата Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Леніна. У 1933 р. 
розкуркулений. заарештований 5 листопада 
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 на 10 років вТТ (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). 
Термін покарання до 1948 р. відбував у Са-
мартабі. На 1989 р. проживав у с. Миколо-
Комишувата. Реабілітований 27 червня 1989 р.

леУсенко петро оïанасович народився 
1891 р. у с. Тетлега зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт., до 
1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 13 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.

леУсов володимир федорович народився 
1885 р. у с. Соколянка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із священнос-
лужителів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер райвнутторгу Черво-
нозаводського райвиконкому. заарештований 
6 серпня 1937 р. як член к.-р. монархічної 
організації та за шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував в Івдельтабі, де й помер 12 листо-
пада 1937 р. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

лефебР костянтин олександрович наро-
дився 1907 р. у м. Люблін Люблінської губ. Росія-
нин, із службовців, освіта неповна середня, поза-
парт., у 1930—1932 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник генераторної 
станції 3-го полку зв’язку ХвО, військтехнік 
2-го рангу. заарештований 14 березня 1938 р. за 
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підозрою в шпигунстві (ст. 546 КК УРСР), спра-
ву закрито Головною військовою прокуратурою 
29 вересня 1939 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

лефебР людмила семенівна народилася 
1899 р. у с. Супруни Лебединського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. бухгалтер 
заводу № 48. заарештована 20 жовтня 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 соціально небезпеч-
ний елемент заслана до Казахстану на 5 років. 
Реабілітована 19 березня 1957 р.

лефебР микола олександрович народився 
1900 р. у міст. біле Холмського пов. Люблінської 
губ. Росіянин, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Радіо-
технік заводу № 48. заарештований 20 серпня 
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.

лефлеР гóстав іванович народився 
1900 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. Німець, соціальне походження невідоме, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1936 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Началь-
ник зміни фабрики «Червона нитка». зааре-
штований 22 червня 1938 р. за шпигунство на 
користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
3 квітня 1939 р. з-під варти звільнений.

лех фортóнат іванович народився 1892 р. 
у с. березівка житомирського пов. волинської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Циглерівка Красноградського 
р-ну Харківської обл. Робітник 2-го особливого 
будівництва НКвС на ст. балки півд. залізниці. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
10 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
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 8 березня 1961 р.

лехно максим іванович народився 
1885 р. у с. пересічна Харківській пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. пересічна Харків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Кірова. заарештований 24 квітня 1938 р. як 
член націоналістичній повстанській організації 
(статті 542, 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. Реабілітований 1 червня 1956 р.

лехцієР ілля ісакович народився 1891 р. 
у м. біла Церква васильківського пов. Ки-
ївської губ. єврей, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт., у минулому член вКп(б). 
проживав у Харкові. виробничий інструктор 
артілі ім. Кірова. заарештований 14 квітня 
1938 р. як член антирад. сіоністсько-шпигун-
ської організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР), 
постановою УДб УНКвС по Харківській обл. 
від 16 березня 1939 р. справу направлено обл-
прокурору на припинення за ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР, 21 березня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то військовою прокуратурою ХвО 19 квітня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

лехцієР юхим (фроїм-залман) ісако-
вич народився 1899 р. у м. Луганськ Слов’я-
носербського пов. Катеринославської губ. 
єврей, з міщан, освіта середня, позапарт., 
у 1917—1919 рр. член бунду, у 1919—1924 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
відділу збуту ХТз. заарештований 27 липня 
1938 р. як член підривної антирад. організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
22 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. 

леШингеР костянтин йосифович на-
родився 1900 р. у Харкові. Німець, з кустарів, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. бухгалтер облкоопспілки. зааре-
штований 27 липня 1938 р. за шпигунство на 
користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

лещенко андрій єгорович народив-
ся 1895 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 17 бе-
резня 1938 р. як член антирад. української 
есерівської терористичної організації (стат-
ті 542, 547, 548, 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. Ре-
абілітований 31 грудня 1958 р.

лещенко дмитро михайлович народив-
ся 1889 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 1-го Травня. У 1931 р. майно конфіскова-
но. заарештований 19 квітня 1938 р. як член 
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куркульської к.-р. повстанської організації, 
за к.-р. 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 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1989 р.

лещенко захар стеïанович народився 
1891 р. на хут. Лещенки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
харківської артілі «Ремонт взуття». У 1921 р. 
під арештом Харківської губЧК як колишній 
білогвардієць, який повернувся з-за кордону. 
заарештований 14 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації УвО та за 
шпигунство (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 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

лещенко іван іванович народився 
1911 р. у сел. панютине павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Учень Харківського художнього учи-
лища. заарештований 28 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію проти керівників партії та уряду, агі-
тацію за звільнення України від московського 
впливу (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 8 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

лещенко кирило васильович народив-
ся 1877 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. богодухів 
богодухівського р-ну Харківської обл. Сторож 
бази магазину Хаторгу. заарештований 10 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.

лещенко микола гаврилович народив-
ся 1908 р. у с. Лиман Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Червоний Лиман 
петрівського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу «Степок». заарештований 18 квітня 
1938 р. за участь у к.-р. диверсійній організа-
ції (ст. 5413 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 1938 р. 
(статті через ст. 17 548, 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 13 вересня 1957 р.

лещенко омелян трохимович народив-
ся 1878 р. у с. Малий бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Литвинів-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник відділення радгоспу «підсе-
реднє». У 1930 р. розкуркулений, висланий до 
м. вологда, звідки втік. заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 червня 1989 р.

лещенко петро гнатович народився 
1896 р. на хут. Лещенки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
гаражу Холодопрому. У 1935 р. під слідством 
УДб ХОУ НКвС як член к.-р. організації, 
справу закрито (ст. 197 ч. 2 КпК УСРР). 
заарештований 24 листопада 1937 р. за к.-р. 
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 
8 років. Термін покарання відбував у Амурза-
лізничбудтабі. Реабілітований 24 травня 1989 р.

лещенко юхим корнійович народився 
1895 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. жовтневий бала-
клійського р-ну Харківської обл. Робітник за 
наймом. заарештований 3 серпня 1937 р. як 
«краснодраконовець», який влаштовував збіго-
виська та проводив к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1989 р.

лещина єгор петрович народився 1896 р. 
у с. покровське Ізюмському пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. жовтневе Савинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Комін-
терну. заарештований 20 жовтня 1937 р. за по-
грозу вбивством бригадиру колгоспу (ст. 548 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 27 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 листопада 1995 р.

лещинський андрій стефанович наро-
дився 1890 р. у с. Дриглів житомирського пов. 
волинської губ. поляк, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Орілька Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Робітник ско-
тобійні сільспоживтовариства. У 1932 р. майно 
конфісковано, як колишній торговець позбав-
лений виборчих прав. заарештований 5 квітня 
1938 р. за антирад. настрої, за к.-р. діяльність 
(ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і особливою трійкою 
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УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5410 ч.1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

лещинський лазар юхимович наро-
дився 1898 р. у м. Амур-Нижньодніпровський 
Катеринославського пов. Катеринославської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Директор всесоюзних курсів стахановців 
рад. торгівлі. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
як член антирад. терористичної шкідницької 
організації правих (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 31 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 31 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 23 січня 1958 р.

лещинський михайло францович 
народився 1885 р. у м. Смотрич Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. бузове вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «за заможне життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
18 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 31 бе-
резня 1939 р. засуджений на 1 рік і 3 міс. 
позбавлення волі з пораженням у правах на 
1 рік і з зарахуванням терміну попереднього 
ув’язнення строк вважався відбутим.

лещинський сигізмóнд гілярович на-
родився 1898 р. у с. Грайхове Гайсинського 
пов. подільської губ. поляк, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Студент машинобудівного інституту. за-
арештований 20 січня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 9 березня 1989 р.

лєвий микола ілліч народився 1893 р. 
у міст. Люботин валківського пов. Харківської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта вища, по-
запарт., у 1918—1937 рр. член вКп(б) про-
живав у м. Люботин валківського р-ну Харків-
ської обл. Начальник паровозного відділення 
ст. Кременчук півд. залізниці. заарештований 
21 січня 1938 р. як член троцькістської дивер-
сійної організації, за шкідництво на залізниці 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1957 р.

либець іван ничиïорович народився 
1910 р. у с. Яблучне Охтирського пов. Харків-

ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Рай-Оленівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
на будівництві будинку відпочинку. зааре-
штований 4 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
за образу т. Сталіна, судовою колегією Харків-
ського облсуду 9 грудня 1938 р. засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 26 січня 1990 р.

либіна іда львівна народилася 1895 р. 
у с. Новоолександрівськ Новоолександрівсько-
го пов. Ковенської губ. єврейка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., [у 1918—1930 рр. 
член компартії Франції]. проживала в Харкові. 
завідувачка кіоску № 30 Харчокомбінату. за-
арештована 15 липня 1938 р. за антирад. агіта-
цію та шпигунство (статті 546, 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), 4 квітня 1939 р. з-під варти звільнена.

ливанов олег сергійович народився 
1892 р. у м. Рибінськ Рибінського пов. Ярос-
лавської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач постачання будівельної контори трес-
ту зелених насаджень. заарештований 27 лип-
ня 1938 р. як член білогвардійської терорис-
тичної організації (статті 542, 548, 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 9 серпня 1957 р.

лизень федір гóрійович народився 
1898 р. у с. Левендалівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Левендалівка 
валківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Ков’язького приймального пункту міськхарчо-
торгу. У 1931 р. майно конфісковано, за неспла-
ту с.-г. податків засуджений на 3 роки позбав-
лення волі умовно. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як петлюрівець у минулому та за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Хабаров-
ському краї. Реабілітований 15 червня 1989 р. 

лизогУб петро дем’янович, див. ЛИЗО-
ГÓБОÂ (Лèçîгóá) Ïåòðî Дåì’ÿíîâèч.

лизогУб поліна захарівна народилася 
1896 р. у с. Черкаські Тишки Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітни-
ків, письмен., позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 1 вересня 
1938 р. як дружина члена антирад. право-
троцькістської диверсійної терористичної 
організації, що існувала на півд. залізниці 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито особливою нарадою 
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при НКвС СРСР 28 жовтня 1938 р. зі звіль-
ненням з-під варти.

лизогУб сергій іванович народився 
1896 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1925 р. 
помічник начальника відділу техконтролю 
ХвРз. заарештований 24 вересня 1937 р. як 
член к.-р. правотроцькістської організації, за 
к.-р. підривну роботу (статті 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 
15 років позбавлення волі з пораженням прав 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Термін покарання відбував у Східтабі. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 23 червня 
1940 р. вирок суду скасовано, справу передано 
на новий розгляд зі стадії попереднього слід-
ства. Справу закрито слідчастиною УНКДб 
Харківської обл. 15 квітня 1941 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лизогУбов (лизогóб) петро дем’янович 
народився 1896 р. у с. Гракове Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1918 р. член УпСР. проживав 
у Харкові. завідувач кіоску міськплодоовочу. 
У 1931 р. під слідством Чугуївського райвід-
ділу ДпУ за к.-р. діяльність. заарештований 
15 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 2 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 8 травня 1959 р.

ликов іван омелянович народився 
1875 р. у м. єлець єлецького пов. Орловської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. пенсіонер. за-
арештований 30 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
організації (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 роз-
стріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 червня 1959 р.

ликов іван федорович народився 1903 р. 
у с. панівець єлецького пов. Орловської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник фабрики тере-
зів. заарештований 30 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. диверсійної організації (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 27 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 червня 1959 р.

ликов федір омелянович народився 
1883 р. у с. панівець єлецького пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-

ва, позапарт. проживав у Харкові. без пев-
них занять. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. диверсійної організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), ухвалою комісії НКвС 
СРСР і прокурора СРСР від 20 листопа-
да 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 9 червня 1959 р.

лилитко платон олексійович народився 
1900 р. у с. Рокитне зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рокитне Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Комірник колгоспу 
ім. 17-го партз’їзду. заарештований 9 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 КпК УРСР).

лиман дмитро федорович народився 
1912 р. у с. Федорівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Комбайн» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. заарештований 4 жовтня 
1937 р. за к.-р. роботу (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. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

лиман єгор єфремович народився 
1881(79) р. у с. Миколаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Котівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Сільгосп-
робітник Котівського відділення білоколо-
дязького бурякорадгоспу. У 1929 р. розкурку-
лений. Ухвалою особливої наради при колегії 
ДпУ УСРР від 7 березня 1931 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий на 3 роки до північно-
го краю. На засланні перебував у м. Архан-
гельськ. заарештований 12 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 23 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Архангельськ. Реабілітований 22 вересня 
1989 р. і 17 січня 1994 р.

лимановський людвіг вікентійович 
народився 1880 р. у м. Мінськ Мінської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Касир ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 19 люто-
го 1938 р. за антирад. і націоналістичну про-
паганду, за зв’язки з к.-р. елементом (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 24 червня 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
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10 років. Термін покарання відбував в Усоль-
табі в Свердловській обл. помер в ув’язненні 
5 квітня 1939 р. Реабілітований 28 червня 1958 р.

лиман михайло захарович народився 
1901 р. у с. Миколаївка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андрі-
ївка балаклійського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер промислової артілі. заарештований 
14 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і лінсудом північно-Донецької за-
лізниці 20 листопада 1938 р. засуджений на 
8 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 4 роки. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де й помер 6 грудня 
1940 р. Реабілітований 19 листопада 1992 р.

лиман семен федорович народився 
1905 р. у с. Федорівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Хлібне Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Сільгоспробіт-
ник радгоспу «Комсомолець». заарештований 
8 серпня 1937 р. за к.-р. роботу (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 в Івдельтабі. На 1958 р. 
проживав у с. Хлібне Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 29 травня 1959 р.

лимаР василь іванович народився 1901 р. 
у м. зіньків зіньківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, у 1921—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
виконуючий обов’язки секретаря Харківсько-
го обкому Кп(б)У. заарештований 13 жовтня 
1937 р. як член антирад. троцькістської теро-
ристичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
21 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до вМп з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 22 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1956 р.

лимаР іван васильович народився 1901 р. 
у с. Моначинівка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Моначинівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Стрілочник північно-До-
нецької залізниці. заарештований 22 березня 
1938 р. за шпигунство, як член к.-р. націона-
лістичної організації (статті 542, 547, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 березня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 25 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 15 серпня 1958 р.

лимаР микола сергійович 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. Робітник 

ст. Куп’янськ північно-Донецької залізниці. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Сталінській обл. 
20 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 11 січня 1938 р. у [м. Сталіно Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

лимаР оïанас савелійович народив-
ся 1897 р. у с. Графське вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. зеле-
ний Гай вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештований 
26 лютого 1938 р. за участь в антирад. теро-
ристичній 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 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

лимаР тит олександрович народився 
1899 р. у с. Софіївка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кома-
рівка Харківського р-ну Харківської обл. Тес-
ля навчального господарства ім. 1-го Травня. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 23 квітня 1938 р. 
як член військової петлюрівської повстан-
ської організації (статті 541 п. «а», 542, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито слід-
частиною УДб УНКвС по Харківській обл. 
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
16 березня 1939 р. звільнений з-під варти.

лимаР яків лаврентійович народився 
1870 р. у с. Графське вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Радянське 
перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Молотова. заарештований 
26 лютого 1938 р. за участь в антирад. теро-
ристичній 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 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

лимаРенко яків демидович народився 
1907 р. у с. Лиман зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Лиман зміївського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Донець». заарештований 28 липня 1938 р. як 
член антирад. організації українських есерів 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УДб УНКвС по Харківській 
обл. 31 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

линицька надія петрівна народилась 
1872 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
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губ. Росіянка, з дворян, освіта середня, поза-
парт. проживала у Харкові. безробітна, за фа-
хом медсестра. заарештована 4 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 28 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляна 27 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітована 8 травня 1959 р.

линник ілля омелянович народився 
1895 р. у с. Чернещина богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Осно-
винці Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Технік-винороб відділення Глобівського са-
дорадгоспу. заарештований 21 березня 1938 р. 
за к.-р. погляди, службу в Добровольчій армії 
Денікіна (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.

липа кóзьма антонович народився 1889 р. 
у с. Іваніска Опатовського пов. Радомської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник канат-
ного заводу. заарештований 18 квітня 1938 р. 
за к.-р. шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

липавський йосиф овсійович, див. 
ЛИÏОÂСЬÊИЙ (Лèïàâñüêèй) Йîñèф Оâñ³йîâèч.

липенко євгенія олексіївна народи-
лася 1906 р. у с. Старолєтово зарайського 
пов. Рязанської губ. Росіянка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Комірниця 
районної лікарні. заарештована 3 листопада 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство на користь польщі (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 3 роки. На 
1962 р. проживала в с. Старолєтово Рязан-
ської обл. Реабілітована 9 березня 1962 р.

липенко-кУРтяк михайло юрійович 
народився 1905 р. у с. Стебник Дрогобицького 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, з робітників, освіта 
неповна середня, член КпзУ з 1923 р. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. завгосп Ізюмської райлікарні. заарешто-
ваний 2 серпня 1937 р. як член УвО та шпи-
гунську діяльність на користь польщі (ст. 546 
КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР Леплевського І. М.  

від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

липенський микола миколайович на-
родився 1885 р. у м. Суми Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з дворян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Начальник сек-
тора штучних споруд промтраспроекту півд. 
залізниці. заарештований 5 вересня 1937 р. за 
шкідницьку діяльність (ст. 547 КК УРСР) і вій-
ськовим трибуналом ХвО 5 січня 1939 р. (стат-
ті 541 п. «а», 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
засуджений на розстріл з конфіскацією особис-
того майна. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 29 травня 1939 р. вирок 
військового трибуналу ХвО скасовано, справу 
направлено на дослідування. Рішення у спра-
ві відсутнє. Реабілітований 28 травня 1997 р. 

липін микола олександрович народив-
ся 1894 р. у м. Гатчина Царскосельського пов. 
Санкт-петербурзької губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник постачання 43-ї авіа-
бригади, інтендант 1-го рангу. заарештований 
16 грудня 1937 р. за участь у антирад. військо-
вій фашистській змові (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 25 березня 1938 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 25 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 травня 1958 р.

липіна-дедиЧ ольга павлівна наро-
дилася 1905 р. у м. Керч Феодосійського пов. 
Таврійської губ. Українка, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. за-
відувач їдальні заводу «Харпластмас». зааре-
штована 21 травня 1938 р. як дружина учасни-
ка військово-фашистської змови (ст. 541 п. «в» 
КК УРСР), справу закрито особливим відділом 
УДб НКвС в/ч 6510 11 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

липінський авгóст іванович народив-
ся 1892 р. у с. Тріски Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Купине 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник радгоспу ім. Молотова. У 1936 р. в адмі-
ністративному 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 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.

липінський Роман іванович народив-
ся 1897 р. у с. Тріски Старокостянтинівського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у с. Шев’яківка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Колгосп-
ник. У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 31 липня 1989 р.

липовецький борис юхимович наро-
дився 1892 р. у [м. єлисаветград єлисаветград-
ського пов. Херсонської губ.] єврей, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт., з 1908 р. член 
РСДРп, у 1910—1912 рр. член соціалістичної 
робітничої партії США, у 1912—1921 рр. член 
анархо-синдикалістських організацій США. 
проживав у Харкові. Рахівник ХТз. Ухвалою 
особливої наради при колегії ОДпУ від 25 лип-
ня 1924 р. висланий до Туркестану на 3 роки. 
У 1927 р. перебував у верхньоуральському по-
літізоляторі. У 1928 р. адміністративно висла-
ний до м. Нижньоуральськ, після звільнення 
до 1934 р. через заборону проживання у цен-
тральних місцевостях мешкав у м. Дніпропе-
тровську. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за антирад. діяльність (статті 5410 ч.1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. (статті 546, 
548, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 грудня 1958 р. 

липовий данило оïанасович народив-
ся 1898 р. на хут. Новомиколаївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта невідома, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1933 р. нарсудом 
близнюківського р-ну за розкрадання коло-
сків засуджений на 2,5 роки позбавлення 
волі. 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. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 20 червня 1958 р.

липовий захар михайлович народився 
1908 р. у с. Козачка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Козачка зміївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 15 січня 
1938 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 27 листопада 
1938 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 5 років. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 16 січ-
ня 1939 р. вирок суду скасовано, справу пе-
редано на новий розгляд зі стадії досудо-
вого слідства. Справу закрито вДТв ГУДб 

НКвС ст. Основа півд. залізниці 10 трав-
ня 1939 р. за недоведеності складу злочину.

липовий микита петрович народився 
1902 р. на хут. Миколаївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1929 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. зааре-
штований 10 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. 23 верес-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 червня 1958 р. 

липовий олексій захарович народився 
1904 р. на хут. вороб’ївка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. вороб’ївка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Ре-
монтний робітник північно-Донецької за-
лізниці. заарештований 12 січня 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито ДТв ГУДб НКвС північно-
Донецької залізниці 8 червня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

липовий оïанас зиновійович народився 
1890 р. у с. Таранівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Козачка зміївсько-
го р-ну Харківської обл. помічник машиніста 
[Харківської бісквітної фабрики]. У 1929 р. по-
збавлений виборчих прав. У 1932 р. розкур-
кулений. заарештований 29 квітня 1938 р. як 
член куркульського угруповання та за к.-р. 
агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), змі-
ївським Рв НКвС 15 березня 1939 р. справу 
направлено прокурору на припинення зі звіль-
ненням з-під варти, справу закрито помічни-
ком Харківського облпрокурора у спецсправах 
9 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

липовий свиридон михайлович на-
родився 1899 р. на хут. Липівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Московка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник механічних майстерень. 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 14 червня 1989 р.

липовий сергій леонтійович народив-
ся 1898 р. на хут. Новомиколаївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
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тацію (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. Реабілітований 20 червня 1958 р.

липовий яків леонтійович народився 
1900 р. на хут. Новомиколаївка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник Міськомунгоспу. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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. Термін покарання відбував у бу-
рейтабі на ст. Ізвєсткова Амурської залізниці. 
Реабілітований 20 червня 1958 р.

липовський (лиïавський) йосиф овсі-
йович народився 1888 р. у м. Кременчук Кре-
менчуцького пов. полтавської губ. єврей, із 
службовців, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. помічник начальника ко-
мунального господарства ХТз. заарештований 
12 липня 1938 р. за шпигунство та шкідництво 
в житловому будівництві ХТз (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР), справу закрито Харківським 
міськвідділом НКвС 15 вересня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

липський гнат дмитрович народився 
1899 р. у с. Топільня Овруцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Мирне Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «вперед». 
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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

липЧанська анастасія павлівна наро-
дилася 1904 р. на хут. Купчине Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала в Харкові. приби-
ральниця продуктового магазину. заарештована 
16 грудня 1937 р. як дружина учасника антирад. 
терористичної організації правих (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 люто-
го 1938 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 8 років. На 1960 р. 
проживала в с. Крупчине богодухівського р-ну 
Харківської обл. Реабілітована 26 квітня 1960 р.

липЧанський тимофій іванович на-
родився 1898 р. у с. Крупчине богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Крупчине богодухівського р-ну. Хар-

ківської обл. Робітник ст. Максимівка півд. 
залізниці. заарештований 10 жовтня 1937 р. 
за дезертирство з Червоної армії у 1919 р., за 
крадіжки, шкідництво та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5630, 170 п. «г» КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою півд. залізниці 
6 червня 1939 р. за недоведеності складу зло-
чину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

липЧанський тимофій лаврентійович 
народився 1902 р. у с. Крупчине богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник від-
ділу кадрів заводу тютюнового машинобуду-
вання. заарештований 17 вересня 1937 р. як 
член антирад. терористичної організації пра-
вих (статті 5411, 548 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 2 вересня 1960 р.

лисак микола олександрович народив-
ся 1907 р. у с. Шелудьківка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шелудь-
ківка зміївського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник харківського заводу «Серп і молот». за-
арештований 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
розвідувальної організації (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.) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. з 1947 р. проживав за старою 
адресою. Реабілітований 30 листопада 1963 р.

лисак Роман євдокимович народився 
1904 р. у с. Гур’їв Козачок Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Гур’їв Козачок 
золочівського р-ну Харківської обл. бригадир 
колгоспу «врожай». заарештований 27 серпня 
1937 р. за зв’язки з ворогами народу та за під-
ривну роботу (статті 547, 109 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Харківською обласною прокура-
турою 22 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лисак савелій пилиïович народився 
1899 р. у с. Шелудьківка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
апаратно-радіаторного заводу. У 1931 р. роз-
куркулений. заарештований 9 вересня 1937 р. 
як розкуркулений і за терористичні тенденції 
(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 26 червня 1989 р.

лисаківський антон в’ячеславович 
народився 1901 р. у м. Катеринослав Катери-
нославської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. Головний бухгалтер харківської контори 
«Союзтранспроекту». заарештований 29 лип-
ня 1938 р. як член правотроцькістської органі-
зації (статті 547, 5411 КК УРСР) ) і військовим 
трибуналом ХвО 8 січня 1939 р. (статті 547, 
548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
20 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував в Унжтабі 
на ст. Сухобезводна Горьківської залізниці. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 5 вересня 1939 р. вирок скасовано, 
справу передано на дослідування зі стадії попе-
реднього слідства. Справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 8 січня 1940 р. (ст. 197  
ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під варти 9 січ-
ня 1940 р. Реабілітований 12 січня 1957 р.

лисаковський антонін іларіонович на-
родився 1889 р. у м. Ковель Ковельського пов. 
волинської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інспектор райфінвідділу Ленінського 
р-ну. заарештований 22 червня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської диверсійної терористич-
ної організації (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 червня 1989 р.

лисенко веніамін герасимович наро-
дився 1897 р. у с. петрівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, позапарт., освіта початкова. проживав 
у Красноградському р-ні Харківської обл. 
Тесля свинорадгоспу ім. Леніна. У 1931 р. 
розкуркулений і позбавлений виборчих прав. 
заарештований 6 листопада 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 Амуртабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

лисенко гнат петрович народився 
1891 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Чор-
нороб заводу № 48. заарештований 27 квітня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 30 січня 1959 р.

лисенко григорій миколайович народив-
ся 1898 р. у Харкові. Українець, з міщан, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. працівник газети «Соціалістична Харків-
щина». заарештований 11 березня 1938 р. як 

член української антирад. організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 лютого 1957 р.

лисенко демид васильович народився 
1880 р. у с. Городнє богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Городнє Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Котовського. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 1 серпня 1937 р. як проповідник 
баптист-євангеліст, за к.-р. 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 24 квітня 1989 р.

лисенко дмитро макарович народив-
ся 1898 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Рахів-
ник млина. заарештований 24 вересня 1937 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітований 21 лютого 1958 р.

лисенко іван павлович народився 
1910 р. у с. петрівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Дальній 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Стрілоч-
ник ст. Красноград півд. залізниці. заарешто-
ваний 30 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(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 ро-
ків. Термін покарання відбував на ст. Ізвєстко-
ва Амурської залізниці, м. Комсомольськ-на-
Амурі Хабаровського краю, де й помер 25 лип-
ня 1941 р. Реабілітований 26 серпня 1957 р. 

лисенко іван тихонович народився 
1888 р. у с. великий Токмак бердянського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Григо-
рівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
2 квітня 1938 р. за антирад. агітацію, як член 
антирад. націоналістичної повстанської орга-
нізації (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР), помер 
28 серпня 1938 р. у Харківській в’язниці № 5. 
Реабілітований 24 лютого 1994 р.

лисенко лóк’ян феодóлович народив-
ся 1889 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рандава 
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Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний плугатар». заарештований 
24 вересня 1937 р. як член української націона-
лістичної терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. Реабілітований 24 січня 1958 р.

лисенко микола трохимович народив-
ся 1910 р. у м. Кам’янське Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Контролер автомайстер-
ні ХвО. заарештований 11 листопада 1937 р. 
як учасник військово-фашистської змови 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
14 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 25 липня 1939 р. 

лисенко михайло кирилович народив-
ся 1887 р. у Харкові. Українець, з робітників, 
письмен., позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Майстер 
склозаводу. заарештований 30 червня 1938 р. 
за шпигунську к.-р. діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 23 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 1 квітня 1939 р.

лисенко мойсей петрович народився 
1884 р. у с. Іванівка Херсонської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Головний кондуктор 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 2 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
15 січня 1938 р. засуджений на 6 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням прав на 
5 років. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

лисенко олександр стеïанович наро-
дився 1884 р. у м. Ромни Роменського пов. 
полтавської губ. Українець, з кустарів, осві-
та середня, позапарт., у 1917—1920 рр. член 
УСДРп. проживав у Харкові. Інспектор 
хлібозаготівель Харківської райспоживспіл-
ки. заарештований 19 квітня 1938 р. як член 
«Української мужицької партії» у минулому та 
за роботу зі створення повстанських загонів 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 22 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 25 березня 
1939 р. з-під варти звільнений.

лисенко олексій федотович народився 
1915 р. у с. Кобельовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ку-
хар їдальні фабрики «Кофок» № 1. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 

заарештований 6 листопада 1937 р. за анти-
рад. 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 8 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі. Справу закрито УНКвС по Харків-
ській обл. 13 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 16 березня 
1940 р. і 21 березня 1940 р. вибув до Києва.

лисенко павло васильович народився 
1884 р. у с. Городнє богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Козіївка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Сторож 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1931 р. май-
но частково конфісковано. заарештований 
22 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. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лисенко павло михайлович народився 
1903 р. у м. Рибниця балтського пов. поділь-
ської губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Шофер 
Книгозбуту. заарештований 20 квітня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 15 жовтня 1938 р. як помилково зааре-
штований замість емігранта, який підлягав ре-
пресії. звільнений з-під варти 17 жовтня 1938 р.

лисенко павло харитонович народився 
1905 р. у с. петрівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Кегичівський» у Ке-
гичівському р-ні Харківської обл. У 1931 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 1 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 Амуртабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

лисенко петро демидович народився 
1902 р. у с. Городнє богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав на хут. Ходунайка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Котовського. У 1930—1933 рр. позбавлений 
виборчих прав. заарештований 12 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 березня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

лисенко петро євдокимович народив-
ся 1889 р. у с. Черкаська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Черкаська 
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Лозова Харківського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. заарештований 
24 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь Німеччини (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 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

лисенко петро олексійович народив-
ся 1887 р. у с. бобрики єпіфанського пов. 
Тульської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач курсів бухгалтерів і рахівників 
наркомрадгоспів. заарештований 29 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 23 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

лисенко петро терентійович народив-
ся 1898 р. у с. зідьки зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. зміїв зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник гаражу місь-
кавтопарку. заарештований 28 грудня 1937 р. 
оперпунктом залізничної міліції ст. Ізюм пів-
нічно-Донецької залізниці за розкрадання за-
лізничного майна (ст. 170 п. «г» КК УРСР) 
і лінсудом північно-Донецької залізниці 
26 жовтня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 170 п. «г» 
КК УРСР) засуджений на 10 років позбавлен-
ня волі у вТТ з пораженням прав на 4 роки. 
помер 17 червня 1945 р. у вТТ у Хабаров-
ському краї. Реабілітований 3 липня 1968 р. 

лисенко стеïан петрович народив-
ся 1887 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1907 і 1917 рр. 
член організації соціалістів-революціонерів. 
проживав у с. балаклія балаклійського р-ну 
Харківської обл. Старший бухгалтер контори 
заготзерно. заарештований 2 серпня 1937 р. 
за к.-р. діяльність та агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 26 жовтня 1937 р. (статті 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 23 вересня 1991 р.

лисенко тарас петрович народив-
ся 1884 р. у с. Степанівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Оддихне Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. 8-го березня. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1935 р. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 4 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Лозівським Рв НКвС 13 лю-

того 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звіль-
ненням з-під варти.

лисенко тихін васильович народився 
1897 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. Началь-
ник ст. золочів півд. залізниці. заарештований 
11 серпня 1937 р. як виходець з куркульського 
середовища, за зв’язки з ворогами народу та за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці в спецскладі 5 лютого 
1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням прав на 5 років, за ст. 547 КК УРСР 
засуджений на розстріл. за сукупністю зло-
чинів засуджений на розстріл без конфіска-
ції майна. Ухвалою судово-наглядової колегії 
верховного Суду СРСР від 5 березня 1938 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу направлено на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Лінсудом півд. залізниці 14 серпня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав  
на 5 років. Реабілітований 18 вересня 1963 р. 

лисенко тихін сергійович народився 
1903 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, у 1925—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Інструктор відділу преси 
Харківського обкому Кп(б)У. заарештований 
29 жовтня 1937 р. як член антирад. терорис-
тичної 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. Ре-
абілітований 10 травня 1958 р.

лисенко федір максимович народився 
1894 р. у с. волохів Яр зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. волохів Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Дзержинського. заарештований 17 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (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. Реабілітований 26 червня 1989 р.

лисенко федот олександрович народив-
ся 1889 р. у с. Кобельовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
будконтори гастроному. У 1930 р. розкурку-
лений, висланий. заарештований 6 листопада 
1937 р. як розкуркулений, за втечу із заслання 
та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
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у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 8 червня 1989 р.

лисенко юлія семенівна народилася 
1902 р. у м. Короп Кролевецького пов. Черні-
гівської губ. Росіянка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Мані-
кюрниця перукарні № 11 «Інтруд». заарештова-
на 1 жовтня 1937 р. за зв’язки з німецьким кон-
сульством, шпигунську 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 від-
бувала в Усольтабі. Справу закрито УНКвС по 
Харківській обл. 7 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнена з-під варти 21 січня 1940 р.

лисинецька зінаїда антонівна наро-
дилася 1898 р. у м. Коломия Коломийського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала у Харкові. До-
могосподарка. заарештована 8 жовтня 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 небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 30 червня 1989 р.

лисинський костянтин север’янович 
народився 1886 р. у с. Калинковіце Хотинсько-
го пов. бессарабської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. жихар Харківського р-ну Харківської обл. 
Майстер депо ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 16 серпня 1937 р. за антирад. агі-
тацію та за підривну роботу (статті 547, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 16 січня 
1938 р. засуджений на розстріл. Ухвалою судо-
во-наглядової колегії верховного Суду СРСР 
від 23 лютого 1938 р. обвинувачення переква-
ліфіковано на статті 5630 п. «а», ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР і засуджений на 10 років позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням прав на 5 років. Термін 
покарання відбував в Архангельському вТТ на 
ст. Ісакогорка північної залізниці, де й помер 
14 грудня 1938 р. Реабілітований 3 серпня 1992 р. 

лисицький іван людвігович народив-
ся 1899 р. у с. Гута-юстинівка житомирсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Дар-
Надежда Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». У 1935 р. 
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 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 31 липня 1989 р.

лисицький семен федорович народив-
ся 1884 р. у с. Новий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Шевчен-
кове печенізького р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1931(0) р. розкуркулений. 
У 1932 р. під слідством ХОв ДпУ за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УСРР). У 1934 р. позбав-
лений виборчих прав. заарештований 9 серп-
ня 1937 р. за к.-р. агітацію (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 березня 1989 р. 

лисицький стеïан михайлович на-
родився 1885 р. у с. Картушино Міуського 
окр. Області війська Донського. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт., у 1919—
1928 рр. член вКп(б). проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Машиніст 
ст. Ізюм півн.-Донецької залізниці. заарешто-
ваний 15 жовтня 1937 р. як член к.-р. троцькіст-
ській терористичній організації (статті 548, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. 17 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
у [м. Сталіно Сталінської обл.], дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 20 жовтня 1993 р. 

лисиЧенко матвій антонович народив-
ся 1896 р. на хут. Чугунівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у хут. Чугунівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Схід». У 1932 р. майно конфіскова-
но. заарештований 26 березня 1938 р. за під-
готовку з групою куркулів теракту на представ-
ників рад. влади, за к.-р. агітацію пораженсько-
го характеру (статті 19-548, 5410 ч.1, 5411 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 29 січня 1960 р.

лиска дмитро іванович народився 1899 р. 
у м. Краснокутськ богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Краснокутськ 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Коваль 
МТС. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
2 квітня 1938 р. як член к.-р. повстанської 
куркульської організації (статті 5410, 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.

лисковиЧ володимир олександро-
вич народився 1894 р. у м. Грубешів Грубе-
шівського пов. Люблінської губ. поляк, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер Союззаготпостачу. 
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У 1933 р. під слідством ХОв ДпУ за шпи-
гунську діяльність. заарештований 10 жовтня 
1937 р. за шпигунсько-диверсійну 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. Роз-
стріляний 19 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 березня 1958 р.

лисневський йосиф карлович наро-
дився 1904 р. у с. Слобідка [Ушицького пов.] 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, у 1934—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у с. балаклія балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник ДАРДз № 2. заареш-
тований 13 вересня 1937 р. за шпигунство та 
диверсії (статті 546, 549 КК УРСР), справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харків-
ській обл. 13 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

лисовенко (очжбієв) іван онóфрійович 
народився 1895 р. у с. Старі валки валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Старі 
валки валківського р-ну Харківської обл. Сто-
рож ДІФКУ. заарештований 20 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 23 квітня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

лисокобилко михайло іванович на-
родився 1887 р. у с. Андріївка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕМзу. У 1926 р. майно 
конфісковане. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію та приховування соцпохо-
дження при оформленні на завод (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. Справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 13 березня 1939 р., 
звільнений з-під варти 14 березня 1939 р., 
справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
25 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

листопад ілля петрович народився 
1907 р. у м. Ромни Роменського пов. полтав-
ської губ. Українець, з робітників, освіта не-
повна середня, у 1925—1931 рр. член вЛКСМ, 
у 1932—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. парторг і кербуд Харківського 
обкому вищих шкіл. заарештований 16 жов-
тня 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 6 грудня 1962 р.

листопад клавдія олександрівна наро-
дилася 1902 р. у м. Чугуїв зміївського пов. Хар-

ківської губ. Українка, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 16 жовтня 1937 р. як 
дружина учасника антирад. терористичної ор-
ганізації і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 лютого 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. На 1963 р. проживала в м. бендери Мол-
давської РСР. Реабілітована 27 квітня 1960 р.

лисУн марко миколайович народився 
1884 р. у с. пан-Іванівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Обліковець 
маргаринового заводу. заарештований 4 квітня 
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. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 серпня 1958 р.

лисУненко григорій якович народив-
ся 1883 р. у м. пирятин пирятинського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Головний бухгалтер 7-ї будівельної ділян-
ки Трансводобуду ст. Готня півд. залізниці. 
заарештований 27 вересня 1937 р. як член 
диверсійно-шпигунської організації, за анти-
рад. діяльність (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 31 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 вересня 1957 р.

лисУненко єлизавета федорівна на-
родилася 1899 р. і проживала в Харкові. Укра-
їнка, з робітників, освіта середня, позапарт. 
Домогосподарка. 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 у березні 1938 р. звільнена 
з-під варти 26 березня 1938 р. 

лисяк єгор гаврилович народив-
ся 1883 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Червона хвиля» у великобурлуцькому р-ні 
Харківської обл. пічник радгоспу. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 2 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (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 8 грудня 1993 р.

лисяк стеïан якович народився 1882 р. 
у с. Гнилиця вовчанського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у радгоспі «Червона хвиля» у велико-
бурлуцькому р-ні Харківської обл. Сільгоспро-
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бітник радгоспу. У 1927 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 2 листопада 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. Термін покарання від-
бував у Сибтабі. Реабілітований 17 січня 1994 р.

литвак софія аронівна народилася 1897 р. 
у м. Городок Мозирського пов. Мінської губ. 
єврейка, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Робітниця пан-
чішної фабрики. 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 небез-
печний елемент заслана до Казахстану на 5 ро-
ків. На засланні перебувала в Джувалинському 
р-ні південноказахстанської обл., з 1946 р. про-
живала в м. Чимкент і працювала надомницею 
промкомбінату. Реабілітована 24 березня 1989 р.

литвак яків давидович народився 1888 р. 
у м. погост пінського пов. Мінської губ. 
єврей, із священнослужителів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1914—1916 рр. член бунду,  
у 1928—1935 рр. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у Харкові. продавець Міськхарчо-
торгу. заарештований 14 вересня 1937 р. як 
член к.-р. організації (ст. 5411 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

литвин андрій онисимович народився 
1905 р. у с. Литвинівка валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. баранове валківського 
р-ну Харківської обл. Рахівник ст. Огульці півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, за втечу з місця вислан-
ня засуджений на 3 роки позбавлення волі. 
заарештований 4 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 в Івдельта-
бі. Ухвалою особливої трійки при НКвС СРСР 
від 28 серпня 1945 р. строк ув’язнення знижено 
на 1 рік. На 1955 р. проживав у м. Івдель Сверд-
ловської обл. Реабілітований 3 лютого 1956 р. 

литвин іван стеïанович народився 
1883 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. великі бучки Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «вільна праця». 
Санітар ветеринарної лікарні. позбавлений 

виборчих прав. У 1929 і 1930 рр. під арештом 
ОДпУ. заарештований 8 лютого 1938 р. як 
член к.-р. української націоналістичної орга-
нізації, за проведення к.-р. роботи (статті 542, 
546, 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
Сахновщинським Рв НКвС 14 червня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

литвин микита макарович народився 
1900 р. у с. верхня Самара павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. верхня Самара близнюківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
вона Самара». Тричі виключався з колгоспу. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 серп-
ня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 27 березня 1989 р.

литвин микола григорович народився 
1898 р. у с. петрівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. пе-
трівка Красноградського р-ну Харківської обл. 
Лимар колгоспу «Серп і молот». У 1932 р. роз-
куркулений. У 1933 р. засуджений за крадіжку 
посівного матеріалу на 10 років позбавлення 
волі, за касацією термін покарання зменше-
но до 4 років з обмеженням прав на 2 роки. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність спрямовану проти заходів рад. влади 
(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 26 червня 1989 р.

литвин павло оïанасович народився 
1902 р. у с. верхня Самара павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Надеждівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник спиртзаводу. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 12 вересня 1937 р. 
за к.-р. роботу (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 південтабі, 18 травня 
1950 р. звільнений з-під варти. помер 1982 р.  
у с. близнюки близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 26 червня 1959 р.

литвин семен йосиïович народив-
ся 1880 р. у с. преображенське зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Миро-
нівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений 
і висланий за межі району. заарештований 
26 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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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 24 лютого 1994 р.

литвин стеïан панкратович народився 
1884 р. у с. варваровка Курської губ. Украї-
нець, із селян, неписьмен, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Ремонтний робітник ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 4 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.

литвин яків семенович народив-
ся 1909 р. у с. преображенське зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт., у 1932—1934 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. Миронівка Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Нове життя». У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
27 жовтня 1937 р. як куркуль, який проводить 
антирад. та к.-р. 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. Термін пока-
рання відбував у м. Солікамськ Молотовської 
обл. Реабілітований 8 червня 1989 р.

литвиненко андрій никифорович на-
родився 1872 р. у с. Рогань Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Сторож забій-
ного майданчика Союззаготшкіри. У 1933 р. 
розкуркулений і позбавлений виборчих прав. 
заарештований 21 вересня 1937 р. як соціаль-
но небезпечний елемент (ст. 33 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 15 листопада 1989 р.

литвиненко григорій миколайович  
народився 1890 р. у м. богодухів богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., до 
1922 р. член РКп(б). проживав у сел. па-
нютине Лозівського р-ну Харківської обл. 
Черговий паровозного депо ст. Лозова півд. 
залізниці. заарештований 25 червня 1938 р. за 
антирад. пропаганду та терористичні прояви 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Лозова 9 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

литвиненко дмитро васильович на-
родився 1893 р. у с. Шереметовка Аткарського 
пов. Саратовської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший викладач ХІІТу. заарештова-
ний 29 березня 1938 р. як член к.-р. диверсій-

ної повстанської офіцерської організації на 
півд. залізниці (статті 542, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 червня 1957 р.

литвиненко євген петрович народив-
ся 1909 р. у с. Нелідовка Корочанського пов. 
Курської губ. Українець, із службовців, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. Геївка балаклійського р-ну Харківської 
обл. помічник лісника Андріївського лісни-
цтва. заарештований 4 листопада 1937 р. як 
член української націоналістичної повстан-
ської організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 547, 5410, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Амурзалізничтабі. Справу закрито 
прокуратурою УРСР 10 вересня 1939 р.

литвиненко іван антонович народив-
ся 1884 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 міського клубу ім. Леніна. заарештова-
ний 5 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію проти 
існуючого ладу (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 бамтабі. На 1957 р. проживав у Мерефі. Ре-
абілітований 7 грудня 1993 р.

литвиненко йосиï васильович наро-
дився 1891 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Не працю-
вав, у минулому проповідник християн-єван-
гелістів. заарештований 20 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та організацію нелегальних груп 
сектантів (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстріля-
ний 12 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
3 січня 1958 р.

литвиненко кирило антонович на-
родився 1891 р. у с. Каплунівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мурафа Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. продавець сільспоживтовариства. 
У 1929 р. майно частково конфісковано. за-
арештований 2 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію та службу у петлюри (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 31 січня 1958 р.

литвиненко микола максимович на-
родився 1914 р. у м. юзівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1930—1938 рр. 
член вЛКСМ. проживав у Харкові. Майстер 
ХЕМзу. заарештований 28 квітня 1938 р. як 
член правотроцькістської шкідницької орга-
нізації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 
31 серпня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

литвиненко михайло павлович на-
родився 1900 р. у с. Черкаська Лозова Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1924 р. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у с. Ма-
ла Данилівка Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник ХпРз. заарештований 3 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської групи, за 
к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1957 р.

литвиненко олександр федорович на-
родився 1907 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1924—1927 рр. член 
вЛКСМ. Служив у с. богуславка Гродеков-
ського р-ну Уссурійської обл. помічник ко-
мандира 120-го кулеметного батальйону, капі-
тан РСЧА. заарештований 14 лютого 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної шкідницької організації 
(статті 581 п. «б», 587, 588, 589, 5811 КК РРФСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
20 квітня 1938 р. засуджений до розстрілу 
з конфіскацією особистого майна і позбавлен-
ням військового звання «капітан». Розстріля-
ний 20 квітня 1938 р. у м. ворошилов Далеко-
східного краю. Реабілітований 29 травня 1958 р.

литвиненко омелян якович народив-
ся 1893 р. у м. Лохвиця Лохвицького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер кондитерської фабрики «Кофок». 
заарештований 30 січня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 542, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 29 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

литвиненко юхим юліанович наро-
дився 1873 р. у м. богодухів богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Економіст Харківського облуправління 
зв’язку. заарештований 4 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації, за к.-р. агітацію та зв’язки 
з Сербією (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 

справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

литвинов денис павлович народився 
1884 р. у с. Циглярівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Циглярівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Рахівник 
колгоспу «заповіт Леніна». У 1929 р. частину 
майна конфісковано. У 1931 р. під слідством 
Харківського оперсектора ДпУ. заарештова-
ний 9 лютого 1938 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 15 серпня 1938 р. справу направлено на 
дослідування. Справу закрито прокуратурою 
барвінківського р-ну 23 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) і барвінківським Рв НКвС 
5 квітня 1939 р. зі звільненням з-під варти. 

литвинов дмитро омелянович наро-
дився 1881 р. у с. петрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Машиніст па-
ровозного депо ім. Кірова ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 15 лютого 1938 р. як 
член к.-р. троцькістської диверсійної терорис-
тичної організації (статті 547, 549, 5411 через 
ст. 17, 548 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 квітня 1939 р. (ст. 5410 ч.1 КК УРСР) 
виправданий за недоведеності складу злочину. 

литвинов іван васильович народився 
1888 р. у с. Котівка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Котівка барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Котовського. Розкуркулений, від вислання 
втік. заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у м. Улан-
Уде. Реабілітований 21 березня 1989 р.

литвинов іван іванович народився 
1902 р. у с. богодарове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. богодарове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний авангард». У 1931 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав. заарешто-
ваний 25 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
1 квітня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти.

литвинов іван олексійович народився 
1893 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 
«плуг і молот». заарештований 4 вересня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
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і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 25 жовтня 1937 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 березня 1957 р.

литвинов іван пилиïович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., до 
1937 р. член вКп(б). Начальник планово-ви-
робничого відділу Облхарчопромспілки. зааре-
штований 20 березня 1938 р. як член к.-р. націо-
налістичної повстанської організації (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 26 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

литвинов ілля петрович народився 
1899 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 
«плуг і молот». 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. Розстрі-
ляний 1 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 22 березня 1957 р.

литвинов михайло михайлович наро-
дився 1880 р. у м. Новохоперськ Новохопер-
ського пов. воронезької губ. Росіянин, з мі-
щан, освіта вища, позапарт., у 1905—1917 рр. 
член партії соціалістів-революціонерів. про-
живав у Харкові. Лікар-терапевт амбулаторної 
поліклініки. заарештований 13 жовтня 1937 р. 
за участь в есерівському підпіллі (статті 5410 
ч.1, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 28 серпня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 28 серпня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 липня 1992 р.

литвинов павло кóзьмич народився 
1885 р. у с. байцури Грайворонського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт., член партії анархістів-синдикалістів 
у минулому, у 1931—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Маляр на сезонних робо-
тах. заарештований 21 березня 1938 р. як член 
антирад. військової терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

литвинов стеïан васильович народив-
ся 1908 р. у с. Угроїди Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Сенькове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Старший 
агроном МТС. заарештований 5 серпня 1937 р. 

за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і спецколегією Харківського облсуду 15 грудня 
1937 р. засуджений на 4 роки позбавлення волі 
у вТТ з пораженням у правах на 2 роки. Ухва-
лою спецколегії верховного Суду УРСР від 
13 лютого 1938 р. рішення облсуду скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Харківським облсудом 
14 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засу-
джений на 3 роки позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 2 роки. Ухвалою судової 
колегії з кримінальних справ верховного Суду 
УРСР від 31 травня 1939 р. рішення облсуду 
скасовано, справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

литвинов стеïан сергійович наро-
дився 1890 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта невідома, у 1908—
1920 рр. член партії соціалістів-революціоне-
рів, з 1920 р. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. парторг радгоспу «політкаторжанин». 
заарештований 27 січня 1938 р. як член під-
пільної антирад. організації есерів (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.

литвинов федір павлович народив-
ся 1892 р. у с. Миколо-Комишувата валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Агент з постачання цвяхового заводу. 
У 1930 р. під слідством ДпУ УСРР за службу 
в білій армії. заарештований 4 квітня 1938 р. 
як член військової повстанської к.-р. організа-
ції, за антирад. діяльність (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 9 серпня 1957 р.

литвинова клара генріхівна народи-
лася 1893 р. у м. Херсон Херсонської губ. 
єврейка, з міщан, освіта середня, у 1918—
1920 р. член партії соціалістів-революціоне-
рів-боротьбистів, з 1920 р. член вКп(б). про-
живала в Харкові. Інструктор Харківського 
обкому Кп(б)У, на день арешту не працю-
вала. заарештована 15 листопада 1937 р. як 
учасниця антирад. терористичної організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 2 січня 
1938 р. (статті 548 через ст. 20, 5411 КК УРСР) 
засуджена на 10 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбува-
ла в Крастабі, звільнена з-під варти 26 жовтня 
1947 р. На 1950 р. проживала на ст. Реше-
ти у Нижньоінгаському р-ні Красноярського 
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краю. заарештована 14 лютого 1950 р. (стат-
ті 588 через ст. 17, 5811 КК РРФСР) і ухвалою 
особливої наради при МДб СРСР від 7 черв-
ня 1950 р. вислана на поселення до Красно-
ярського краю. Реабілітована 27 квітня 1994 р.

литвинова марія никифорівна наро-
дилася 1868 р. у м. Миколаїв Херсонського 
пов. Херсонської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Домогосподарка. заарештова-
на 8 жовтня 1937 р. як дружина ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 22 бе-
резня 1938 р. за відсутності складу злочину.

литвинцев лóк’ян васильович наро-
дився 1878 р. у с. Тетлега зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений, переховувався 
від вислання. У 1931 р. під арештом ДпУ УСРР 
за к.-р. діяльність. заарештований 15 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 грудня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 13 квітня 1989 р.

литвинЧУк герасим якович народив-
ся 1892 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Глушків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва. заарештований 6 січня 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

литвинЧУк леонтій кóзьмич народив-
ся 1894 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. притуло-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546 через ст. 20, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

литвинЧУк олександр кóзьмич наро-
дився 1886 р. у с. Ришавка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. притуло-
ве Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-

тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 5 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546 через ст.  20, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

литкевиЧ гаврило васильович народив-
ся 1892 р. у с. Старий Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Гиївка 
Харківського р-ну Харківської обл. Сторож 
дитячого будинку ім. петровського. Розкур-
кулений. заарештований 12 лютого 1938 р. 
як розкуркулений, за службу в білій армії, за 
антирад. агітацію та крадіжки на виробництві 
(статті 5410 ч.1, 170 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 3 листопа-
да 1938 р. за антирад. агітацію позбавлений во-
лі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у білбалттабі. Реабілітований 29 березня 1989 р.

литкевиЧ захар іванович народився 
1898 р. у с. подвірки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. подвірки 
Харківського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
Харківської електромережі. заарештований 
17 квітня 1938 р. за підозрою в шпигунстві 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УНКвС по Харківській обл. 9 листопада 
1938 р. за відсутності складу злочину. звільне-
ний з-під варти 28 листопада 1938 р.

литкевиЧ никифор іванович народив-
ся 1876 р. у с. Манченки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Мі-
щенки Харківського р-ну Харківської обл. 
Сторож харківської промартілі «Мебельник». 
У 1931 р. розкуркулений. У 1932—1933 рр. під 
слідством Харківського облвідділу ДпУ за 
антирад. агітацію. заарештований 3 грудня 
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 11 квітня 1958 р. 

литников борис минович народився 
1874 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, неписьмен., по-
запарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник керамічного заводу 
ст. Яма півн.-Донецької залізниці. заарештова-
ний 23 березня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 10 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 грудня 1958 р.
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литовка микита євтихійович народив-
ся 1884 р. у с. Караван валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Артист хору капели Харківської обласної фі-
лармонії. заарештований 12 серпня 1937 р. за 
зв’язки з к.-р. монархічною організацією та 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській облас-
ті 10 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 11 серпня 1939 р.

литовський лев давидович народився 
1912 р. у м. Кам’янське Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач гаража керамічного за-
воду ім. 8-ої річниці жовтневої революції. 
заарештований 28 вересня 1937 р. за розвід-
увальну 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 11 липня 1966 р.

литовЧенко єгор іванович народив-
ся 1893 р. у с. Тишанка бірюцького пов. 
воронезької губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. підсе-
реднє великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник бурякорадгоспу «під-
середнянський». У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 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 17 червня 1966 р.

литовЧенко лóка григорович наро-
дився 1887 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. 
Художник Іванівської селекційно-дослідної 
станції. заарештований 2 березня 1938 р. за 
антирад. настрої, к.-р. агітацію, як член това-
риства «просвіта» у минулому (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. Реа-
білітований 16 серпня 1957 р.

литовЧенко олексій никифоро-
вич народився 1919 р. у м. Костянтиноград 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., до 1937 р. член вЛКСМ. прожи-
вав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Робітник друкарні район-
ної газети «Соцперебудова». заарештований 

2 жовтня 1937 р. за к.-р. шкідницьку діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР), справу повернено 
на дослідування УДб ХОУ НКвС 15 листопа-
да 1937 р., рішення у справі відсутнє. Реабілі-
тований 6 серпня 1955 р.

литовЧенко павло григорович наро-
дився 1907 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт., у 1924—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. вільшани Харківсько-
го р-ну Харківської обл. завідувач вільшан-
ської бази Хаторгу. заарештований 25 квітня 
1938 р. за к.-р. роботу, спрямовану проти 
керівництва ЦК вКп(б) (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 7 серпня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

литовЧенко петро андрійович наро-
дився 1898 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1918 р. член 
УКп(б), до 1924 р. член РКп(б). проживав 
у с. пархомівка Краснокутського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний орач». 
[Нарсудом] у 1933 р. за саботаж хлібозаготівлі 
засуджений на 6 міс. примусових робіт. зааре-
штований 2 березня 1938 р. за вороже став-
лення до рад. влади, к.-р. погляди (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 роз-
стріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

литовЧенко тимофій андрійович на-
родився 1901 р. у с. пархомівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1919 р. 
член партії боротьбистів. проживав у с. пар-
хомівка Краснокутського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер пархомівського бурякорадгос-
пу. заарештований 10 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. української націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 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 в Амуртабі та 
печортабі. звільнений з-під варти достроково 
за рішенням пленуму верховного Суду СРСР 
від 1 серпня 1943 р., 15 лютого 1944 р. при-
званий до РСЧА, брав участь у боях на 3-му 
білоруському і 1-му Далекосхідному фронтах. 
На 1957 р. старший економіст пархомівсько-
го бурякорадгоспу. Реабілітований 16 травня 
1958 р.

лиханський андрій оïанасович наро-
дився 1899 р. у с. Інгулець єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, із священно-
служителів, освіта середня, позапарт., у 1920 р. 
член партії боротьбистів, у 1920—1935 рр. член 
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вКп(б). проживав у Харкові. Учитель шко-
ли для дорослих загальноміського артпункту. 
заарештований 3 вересня 1937 р. як учасник 
антирад. націоналістичної організації, яка готу-
вала збройне повстання, теракти, шкідництво 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 26 жов-
тня 1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 27 жовтня 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 28 березня 1960 р.

лихаЧов дем’ян прокоïович народився 
1909 р. у с. волвенкове Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. волвенкове петрівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний прапор». 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 через 
ст. 17 548, 5411, 5413 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 грудня 1958 р.

лихаЧов стеïан трохимович наро-
дився 1896 р. на хут. петрівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Садівник житлової дистан-
ції півн.-Донецької залізниці. заарештований 
13 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Сталінській обл. від 16 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 1 листопада 1943 р. 
у вТТ у м. Магадан Хабаровського краю. Ре-
абілітований 8 січня 1960 р.

лихваР антон пилиïович народився 
1872 р. у с. петропілля павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав і працю-
вав сільгоспробітником у радгоспі ім. 17-го 
партз’їзду в близнюківському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 8 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 9 березня 1939 р. за-
суджений на 1 рік 3 міс. позбавлення волі 
у вТТ з пораженням прав на 3 роки з зара-
хуванням попереднього ув’язнення у термін 
покарання. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

лихолат григорій мóсійович народився 
1904 р. у м. вишниця влодавського пов. Сед-
лецької губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Чоботар 
Ленкоопремонту. У 1927 р. в адміністративно-
му порядку висланий до м. воронеж. заарешто-
ваний 17 травня 1938 р. як член польської к.-р. 
шпигунської диверсійної організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 

по Харківській обл. 3 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лихолат семен семенович народився 
1899 р. у с. потоки бережанського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. завідувач Мереф’янського 
лісництва Харківського міськлісгоспу. зааре-
штований 30 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 5 лис-
топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 жовтня 1969 р.

лихолоб андрій якович народився 
1881 р. у с. Лихолобівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лихолобівка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 16 листопада 1937 р. за к.-р. 
погляди та вихваляння фашистського устрою 
Німеччини (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 1 лютого 1994 р.

лиЧевко сергій федорович народився 
1895 р. у м. вишній волочек вишнєволочков-
ського пов. Тверської губ. Росіянин, із службов-
ців, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у Харкові. викладач військової справи 
школи ФзН трамвайного тресту, поліграфіч-
ного інституту, СШ № 21 і 36. заарештований 
6 лютого 1938 р. як член к.-р. офіцерської мо-
нархічної 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.

лиЧевський володимир іванович на-
родився 1914 р. у с. Рижове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. водій 
барвінківського райкому Кп(б)У. заарешто-
ваний 14 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 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 грудня 1959 р.

лиШенко григорій андрійович народив-
ся 1894 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
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Мереф’янського склозаводу. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член шпигунської анти-
рад. організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

лиШенко онóфрій андрійович народив-
ся 1897 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
комунального ринку. заарештований 17 квіт-
ня 1938 р. за антирад. шпигунську діяльність 
на користь польщі (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

лиШкевиЧ мар’ян францович наро-
дився 1902 р. у с. биківка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. берестовенька Красноградського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. петров-
ського. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації та за анти-
рад. 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 3 березня 1959 р.

лиШко михайло михайлович народив-
ся 1892 р. у с. Горбасів Летичівського пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дементіївка 
Липецького р-ну Харківської обл. пасічник 
колгоспу ім. єжова. заарештований 20 квітня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 2 червня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

лі юн Шен (михайло) народився 1908 р. 
у провінції Шаньдун, Китай. Китаєць, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер фабрики музичних інструментів. за-
арештований 22 лютого 1938 р. за підозрою 
в к.-р. шпигунській діяльності (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. за участь у антирад. 
організації позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
У 1946—1952 рр. проживав у Москві, працю-
вав у посольстві Китаю. На 1959 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 8 вересня 1959 р.

лібельт людвіг людвігович народився 
1899 р. у м. жирардов блонського пов. варшав-
ської губ. Німець, із поміщиків, освіта початко-

ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник по-
штового відділення № 25. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за шпигунство на користь польщі та 
отримання диверсійного завдання (статті 546, 549 
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 14 грудня 1962 р.

лібеРіо антон михайлович народився 
1875 р. у м. Кишинів бессарабської губ. по-
ляк, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. пенсіонер. заарештова-
ний 26 травня 1938 р. як член пОв (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч.1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

лібеРман ганна семенівна народилася 
1895 р. у м. біла Церква васильківського пов. 
Київської губ. єврейка, з торговців, освіта 
вища, позапарт., у 1914—1923 рр. член бун-
ду. проживала у Харкові. Учителька СШ 
№ 3. заарештована 13 лютого 1938 р. як член 
бунду та за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 25 лютого 1939 р., 3 березня 
1939 р. з-під варти звільнена.

лібеРман леонід володимирович наро-
дився 1893 р. у м. Кременчук Кременчуцький 
пов. полтавської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Музикант похоронного бюро. за-
арештований 4 березня 1938 р. як член анти-
рад. української військової націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

лібеРман овсій григорович народився 
1897 р. у м. Судилків заславського пов. волин-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Науковий пра-
цівник Харківського інженерно-економічно-
го інституту. заарештований 18 квітня 1938 р. 
як член антирад. есерівської організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 21 квітня 1938 р. (статті 546 ч. 1, 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 15 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 5 років. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 29 липня 1939 р. вирок 
скасовано, справу направлено на дослідування. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 21 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти. Доктор економіч-
них наук, професор. помер 1981 р. у Харкові.
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лібеРт олександр криш’янович народив-
ся 1882 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня, позапарт., у 1904—
1922 рр. член РСДРп, з 1930 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
ліжкового цеху Харківської змішаної в’язниці. 
заарештований 23 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 546, 5410 ч.1, 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 25 жовтня 1963 р.

ліва марія петрівна народилася 1897 р. 
у міст. Люботин валківського пов. Харківської 
губ. Українка, з робітників, освіта середня, по-
запарт. проживала в м. Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. Рахівник Трансторгхарчу 
на ст. Люботин півд. залізниці. заарештована 
9 вересня 1938 р. як дружина члена антирад. 
право-троцькістської диверсійно-терористич-
ної організації на південній залізниці (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 жовтня 1938 р. як соціаль-
но небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживан-
ня на 2 роки. Реабілітована 4 квітня 1957 р.

лівандовський альфред гвідонович, 
див. ЛЕÂАНДОÂСЬÊИЙ (Л³âàíäîâñüêèй) Алü-
фðåä Гâ³äîíîâèч.

лівандовський йосиф мартинович, 
див. ЛЕÂАНДОÂСЬÊИЙ (Л³âàíäîâñüêèй) Йî-
ñèф Ìàðòèíîâèч.

лівШиц абрам борисович народився 
1877 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. Ка-
теринославської губ. єврей, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживав у Харкові. Член 
колегії захисників. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член к.-р. шпигунсько-диверсійної 
організації (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 у Харкові], акт розстрілу в спра-
ві відсутній. Реабілітований 15 липня 1958 р.

лівШиц абрам фрайманович народився 
1898 р. у м. варшава варшавської губ. єв-
рей, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1916—1919 рр. член бунду. проживав у Хар-
кові. Адвокат юридичної консультації № 7. 
заарештований 15 квітня 1938 р. як член ан-
тирад. шпигунської бундівської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 8 лютого 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

лівШиц лиïа лейбович народився 
1909 р. у м. Херсон Херсонської губ. єврей, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХТз. заарештова-
ний 20 січня 1938 р. за шпигунську діяльність 

(статті 541 п. «а», 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 10 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 9 травня 1958 р.

лівШиц мойсей борисович народився 
1885 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1906—1919 рр. член 
єврейської соціалістичної робітничої партії. 
проживав у Харкові. Член колегії захисників. 
У 1920 р. під слідством Харківської губЧК як 
меншовик. заарештований 21 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунсько-диверсійної органі-
зації (статті 546, 548, 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 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

лівШиц (ліфшиц) мойсей (михайло) 
борисович народився 1879 р. у м. Херсон Хер-
сонської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Лікар Харків-
ської жіночої шкірно-венерологічної лікарні. 
заарештований 27 липня 1938 р. за шпигунську 
діяльність на користь Німеччини (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито військовою прокура-
турою ХвО 3 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), 4 вересня 1939 р. з-під варти звільнений.

лівШиц олександра автономівна, див. 
ÂОÐОÏАЙ (Єâгåíüºâà, Л³âшèц) Олåêñàíäðà 
Аâòîíîì³âíà.

лівШиц Рафаїл лазарович народив-
ся 1891 р. у м. Кобеляки Кобеляцького пов. 
полтавської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. про-
давець Хімпромкомбінату. заарештований 
8 липня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), 5 січня 1939 р. направле-
ний до Центрального психоневрологічного 
інституту на обстеження. постановою УДб 
УНКвС по Харківській обл. від 9 лютого 
1939 р. з-під варти звільнений (ст. 10 КК 
УРСР), справу направлено прокурору на при-
пинення, рішення у справі відсутнє.

лідо дмитро гнатович народився 1896 р. 
у м. Одеса Одеського пов. Херсонської обл. 
Українець, з робітників, освіта середня спе-
ціальна, позапарт., у 1919—1921 рр. член 
РКп(б). проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. заступник начальника цеху 
ІпРзу. заарештований 29 листопада 1937 р. 
як член к.-р. польської шкідницької диверсій-
ної організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
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півн.-Донецької залізниці 17 грудня 1939 р., 
ухвалу особливої трійки УНКвС по Сталін-
ській обл. від 9 грудня 1937 р. скасовано.

лідовський петро іванович народився 
1894 р. у с. Терни Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Терни Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 19 вересня 
1936 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 23 травня 1989 р.

лідтке файвóш вольфович народився 
1897 р. у м. Ленчиця Ленчицького пов. Калісь-
кої губ. єврей, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1915—1919 рр. член поалей-Ці-
он, у 1924—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник музичного цеху арті-
лі «Культпраця». заарештований 17 грудня 
1937 р. за розвідувальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 24 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

лік ернст іванович народився 1904 р. 
у с. брезувка переяславського пов. полтав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932 р. кандидат у члени вКп(б). 
проживав у с. Кругляківка Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора 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 20 червня 1959 р.

лікаРев олександр павлович народився 
1902 р. у с. Калинівське бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер Харківської 
фабрики художніх виробів. У 1922 р. під слід-
ством ЧК у Севастополі як білий реемігрант. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. за службу 
в білій армії, еміграцію за кордон, к.-р. агіта-
ції проти рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. 19 грудня 1937 р. етапо-
ваний у вТТ до Куйбишевської обл., де неза-
баром помер. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

лін джесін народився 1905 р. у м. Шан-
хай у Китаї. Китаєць, з робітників, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник артілі «Галремонт». заарештований 22 лю-
того 1938 р. за підозрою в проведенні розвід-
увальної і к.-р. діяльності (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 жовтня 1939 р. позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 25 лютого 1950 р. за шпи-
гунство висланий на поселення до Краснояр-
ського краю. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

лінд адольф христофорович народився 
1894 р. у с. великі бучки Костянтиноград-
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 8 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 березня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

лінд артóр христофорович народився 
1909 р. у с. Сокологоровка Кокчетавського 
окр. Акмолінської обл. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Тракторист МТС. 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. Роз-
стріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 20 грудня 1963 р.

лінд вільгельм христофорович народив-
ся 1911 р. у с. Сокологоровка Кокчетавського 
окр. Акмолінської обл. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
5 лютого 1938 р. як член к-р. організації, за 
к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 березня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 березня 1962 р.

лінд готліб іванович народився 1878 р. 
у кол. Ейхенфельд Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Нестеліївка Лозівсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Нове 
життя». заарештований 4 жовтня 1937 р. за те, 
що за завданням німецького консульства про-
водив к.-р. шпигунську диверсійну шкідницьку 
роботу (статті 546, 549, 5411 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 
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розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

лінд карл готлібович народився 1911 р. 
у с. Нестеліївка павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 10 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. фашистсько-ди-
версійної організації з 1935 р., за активну к.-р. 
діяльність (статті 5411, 5410 ч. 1, 548 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 20 березня 1989 р.

лінде володимир андрійович народився 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник ХЕТзу і ХТГз. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (статті 549, 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. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

лінецька берта сендерівна народила-
ся 1905 р. у м. вереміївка золотоніського 
пов. полтавської губ. єврейка, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживала 
у Харкові. бухгалтер будівельного управління 
№ 1099. заарештована 15 квітня 1938 р. за 
наказом НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р., 18 квітня 1938 р. звільнена з-під варти 
на підписку про невиїзд, справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 11 квітня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

лінецька стефанида ничиïорівна наро-
дилася 1895 р. у с. волчин брестського пов. Грод-
ненської губ. білоруска, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1929—1935 рр. член вКп(б). 
проживала в Харкові. завгосп Харківського ін-
ституту економіки сільського господарства. за-
арештована 15 листопада 1937 р. за шпигунську 
роботу на користь іноземної держави (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 квітня 1938 р. за підозрою у шпи-
гунстві позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала в Локчимтабі. У 1942 р. 
звільнена з-під варти, у 1945 р. повернулася до 
Харкова, у 1945—1947 рр. проживала в Крас-
нодарському краї. Реабілітована 8 січня 1957 р.

ліницький анатолій михайлович на-
родився 1879 р. у м. валки валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
юрист-консультант Харківської контори «вог-
нетриви». заарештований 26 жовтня 1937 р. за 

шпигунську діяльність на користь Німеччини 
та польщі (статті 546, 5411 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

ліницький юрій анатолійович наро-
дився 1911 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт. Аспірант 
Харківського інженерно-будівельного інститу-
ту, заступник головного інженера Укрсклофар-
фортресту. заарештований 18 жовтня 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь Німеччини 
та польщі (статті 546, 5411 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

лінк гóстав теодорович народився 1902 р. 
у с. Анафельд Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Тавежня Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Тракторист МТС. 
заарештований 21 березня 1938 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

лінк леон андрійович народився 1898 р. 
у м. жирардов блонського пов. варшавської 
губ. Німець, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Швей-
цар теат ру російської драми. заарештований 
21 квітня 1938 р. як член к.-р. диверсійної 
організації (статті 549, 5410 ч.1, 5411 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 18 квітня 1958 р.

лінк сигізмóнд Улянович народився 
1908 р. у с. Шибине Київського пов. Київ-
ської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
склозаводу. заарештований 20 квітня 1938 р. 
як член шпигунської повстанської антирад. 
організації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

лінкін пимон гаврилович народився 
1893 р. у с. петрівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
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Охоронець районно-транспортної торгівель-
но-споживчої кооперації. Розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
16 грудня 1937 р. за антирад. шкідницьку 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 20 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 22 жовтня 1965 р.

лінник арсентій федорович народився 
1913 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний фронтовик». У 1932 р. 
виключений з колгоспу як куркуль. заареш-
тований 3 грудня 1937 р. за антирад. 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 1947 р. приїхав до родини на хут. Дудука-
лівка єгорлинського р-ну Ростовської обл. 
помер 1973 р. Реабілітований 9 червня 1989 р.

лінник артем савич народився 1885 р. 
у с. Горохуватка Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Горохуватка борівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 20-річчя 
жовтня. заарештований 11 лютого 1938 р. 
як євангеліст-баптист та за к.-р. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
прокуратурою Харківської обл. 22 листопада 
1938 р. (статті 197, 5, 221 ч. 1 КпК УРСР).

лінник григорій йосиïович народився 
1889 р. у с. Макіївка Ніжинського пов. Чернігів-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Курилівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Рахівник Куп’янського 
райвідділу робітничого постачання. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1930 р. за ст. 58 КК УСРР засуджений на 
4 роки позбавлення волі. заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 18 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 червня 1960 р.

лінник євгенія оïанасівна народила-
ся 1898 р. і проживала в Харкові. Росіян-
ка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
без певних занять. заарештована 16 грудня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. як соціально небезпечний 
елемент віддана під гласний нагляд органів 
НКвС за місцем проживання на 3 роки. Реа-
білітована 15 листопада 1989 р.

лінник ірина павлівна, див. СОЛОÂЕЙ 
(Л³ííèê) ²ðèíà Ïàâл³âíà.

лінник михайло федорович народився 
1900 р. у с. бригадирівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний фронтовик». У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 31 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність, за зв’язок з бап-
тистами (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Амуртабі. Реабілітований 4 листопада 1966 р.

лінник товія йосифович народився 
1892 р. у м. полтава полтавської губ. єврей, 
з кустарів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. представник всеукра-
їнської контори «заготзерно» при Управлін-
ні півд. залізниці. заарештований 1 жовтня 
1937 р. як учасник антирад. терористичної 
шкідницької організації правих (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовою коле гією 
верховного Суду СРСР 7 грудня 1937 р. (стат-
ті 547 через ст. 20, 548, 5411 КК УРСР) за-
суджений на 10 років позбавлення волі з по-
раженням у правах на 5 років і конфіскацією 
особистого майна. Термін покарання відбував 
у Соль-Ілецькому вТТ. Справу закрито слід-
відділом УНКвС по Харківській обл. 29 січня 
1945 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 15 лютого 1945 р.

лінников ілля васильович народився 
1900 р. у с. Олександрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка Савинського р-ну Харківської обл. Ко-
валь колгоспу «перебудова». У 1933(1) р. май-
но конфісковано. заарештований 18 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 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 5 липня 1989 р.

ліознова сара ісаківна народилася 
1900 р. у м. Мелітополь Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. єврейка, з міщан, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
Касир артілі з виготовлення художніх меблів. 
заарештована 1 жовтня 1937 р. як завербована 
в Харбіні і перекинута на бік СРСР (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 7 січня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлена волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбувала в північнокузбаському вТТ. 
з 1947 р. проживала в м. Люботин і працюва-
ла медсестрою в Харківській обласній клініч-
ній лікарні. Реабілітована 13 жовтня 1954 р.

ліонд софія соломонівна народилася 
1909 р. у м. Ошмяни Ошмянського пов. вілен-
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ської губ. єврейка, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживала в Харкові. Робітниця 
фабрики «Трикотажник». проживала в Харкові. 
заарештована 14 листопада 1937 р. за підозрою 
у шпигунстві (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито особливою нарадою при НКвС СРСР 
28 квітня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

ліпін ісак маркович народився 1891 р. 
у м. Рівне Рівненського пов. волинської губ. 
єврей, з торговців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Референт від-
ділу постачання Харківської облнаросвіти. 
У 1925 р. заарештовувався ОДпУ за неле-
гальне перетинання кордону. заарештований 
21 серпня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
5 років. [помер у 1942 р. в с. Корткерос Ко-
ми АРСР.] Реабілітований 24 серпня 1956 р.

ліпінська антоніна станіславівна на-
родилася 1890 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. полька, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в с. Купине вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселена з прикордонної смуги. 
заарештована 27 жовтня 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (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 ви-
слана до Казахстану на 5 років.

ліпінський антон стефанович наро-
дився 1895 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. зарубинка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник МТС в с. вільхуватка. 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 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.

ліпінський броніслав стеïанович 
народився 1887 р. у с. Тріски заславсько-
го пов. волинської губ. поляк, із [селян], 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Шев’яківка вільхуватського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник вільхуватської МТС. 
У 1932 р. під слідством за к.-р. націоналіс-
тичну роботу. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 листопада 1937 р. як член 
польської к.-р. націоналістичної організації 
пОв (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 

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 19 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

ліппі леон аристидович (маріні Роберт) 
народився 1900 р. у м. пістоя, Італія. Італі-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1919—1922 рр. член компартії Італії. про-
живав у Харкові. Робітник заводу «Світло 
шахтаря». заарештований 5 серпня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської розвідувальної дивер-
сійної організації, який проводив шпигун-
ську роботу на користь Німеччини (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 17 травня 1939 р. за сукупністю скоєних 
злочинів на підставі ст. 549 КК УРСР вине-
сено ухвалу про розстріл, ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 5 жовтня 
1939 р. розстріл замінено на 10 років позбав-
лення волі у вТТ. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі, де й помер 27 вересня 
1942 р. Реабілітований 18 серпня 1956 р.

ліпський франц йосифович народився 
1897 р. у с. бобрицька болярка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лиман Другий Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. Тесля артілі «побут інваліда». 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги до Казахста-
ну. Самовільно залишив місце переселення 
і виїхав до Харківської обл. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю 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 2 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

лісевиЧ анатолій миколайович наро-
дився 1905 р. у м. Летичів Летичівського пов. 
подільської губ. поляк, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер центрального аптечного складу 
Дорсанвідділу півд. залізниці. заарештований 
30 вересня 1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 

ч. 1 КК УРСР) і [особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. винесено ухвалу про розстріл, 
дата невідома]. Розстріляний 2 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 липня 1989 р.

лісін іван іванович народився 1896 р. 
у с. Каніно Сапожковського пов. Рязанської 
губ. Росіянин, із селян, освіта незакінче-
на вища, член вКп(б) з 1918 р. проживав 
у Харкові. Директор ХЕМзу і ХТГз. зааре-
штований 25 липня 1938 р. як член право-
троцькістського терористичного обласного 
центру (статті 548, 549, 547, 5411 КК УРСР), 
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військовим трибуналом ХвО 22 липня 1939 р. 
виправданий. У 1950—1954 рр. член Коле-
гії міністерства будматеріалів СРСР, голова 
Главпроммашу. помер 1954 р. у Москві.

ліске готфрід вільгельмович народився 
1899 р. у кол. Цвітянка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сороківка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник крейдяного заводу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 26 грудня 
1937 р. за антирад. роботу (статті 546, 5410 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ліске едóард вільгельмович народився 
1883 р. у м. Каліш Каліської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нехлюдівка Дворічанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу в с. петро-Іванів-
ка. У адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідницьку діяль-
ність (ст. 541 п. «а» 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 21 квітня 1989 р.

ліске карл вільгельмович народився 
1886 р. у с. Цвітянка житомирського пов. во-
линської губ. Німець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Михайлівка Дворі-
чанського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Іскра». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 15 грудня 1937 р. за к.-р. розвідницьку 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 15 квітня 1989 р.

лісковиЧ михайло іванович народився 
1901 р. у с. Долішній Лужок Дрогобицького окр. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у с. Хорошеве Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник служби путі ст. жи-
хар півд. залізниці. заарештований 3 листопада 
1937 р. за відвідування польського консульства 
в Харкові, наклепи на Радянський Союз (стат-
ті 541 п. «а», 5410 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 10 квітня 1989 р.

лісковський оïанас іванович наро-
дився 1881 р. у м. богодухів богодухівсько-

го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживав у м. бо-
годухів богодухівського р-ну Харківської 
обл. продавець буфету Харчопромкомбінату. 
У [грудні] 1918 р. за к.-р. під арештом вУЧК. 
Ревтрибуналом у 1921 р. за к.-р. засуджений 
до розстрілу з заміною на 10 років позбавлен-
ня волі. покарання не відбув. заарештований 
8 грудня 1937 р. за к.-р. пораженську агітацію 
та співпрацю з контррозвідкою білих у мину-
лому (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 12 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

лісневський іван іïолитович народив-
ся 1899 р. у с. буртин Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у колгоспі «віль-
не життя» Шевченківського р-ну Харківської 
обл. завідувач і завгосп МТФ. У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. 
як член пОв з 1926 р., за антирад. агітацію 
(статті 546, 5410 ч. 1, 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 27 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

лісний дмитро денисович народився 
1904[6] р. у с. Сінолицівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕМзу. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. пере-
бував під слідством Харківського оперсектора 
ДпУ за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР), 
справу закрито. заарештований 3 листопа-
да 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. Термін 
покарання відбував у Амуртабі, Магаданській 
обл. Реабілітований 26 червня 1989 р. 

лісний олексій кóзьмич народив-
ся 1887 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1906—1912 рр. член партії анархістів. Робіт-
ник фабрики «Трикотажник». заарештований 
14 травня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної бойової організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), військовим трибуналом ХвО 11 черв-
ня 1939 р. виправданий.

лісний порфирій олексійович народився 
1882 р. у с. Сінолицівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Швейцар магази-
ну Головшкірпрому. У 1930 р. розкуркулений, 
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позбавлений виборчих прав, під слідством ХОв 
ДпУ за антирад. діяльність, участь у масових 
заворушеннях (статті 5410, 5616 КК УСРР). 
У 1931 р. в адміністративному порядку висла-
ний на Урал, звідки втік. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 19 вересня 
1932 р. висланий до північного краю на 3 ро-
ки, звідки повернувся 1932 р. заарештований 
18 жовтня 1937 р. за те, що у 1929—1930 рр. 
виступав проти рад. влади, втік із заслання 
(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 ро-
ків. Термін покарання відбував в Амуртабі. Реа-
білітований 20 жовтня 1989 р. і 7 грудня 1993 р.

лісниЧенко олена прокоïівна народи-
лася 1897 р. у с. Коровій Яр Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. Українка, з селян, 
неписьмен., позапарт. проживала на хут. по-
півка Ізюмського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. заарештована 21 листопада 1937 р. 
як член к.-р. релігійного угруповання (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляна 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітована 14 березня 1989 р.

лісниЧий Родіон семенович народився 
1880 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 19 квітня 1938 р. 
як член к.-р. української націоналістичної 
повстанської організації, 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. Роз-
стріляний 23 червня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 21 березня 1989 р.

лісниЧий хома якович народився 
1890 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 «Червоний 
партизан». [Нарсудом] у 1933 р. засуджений 
на 1,5 роки позбавлення волі. заарештований 
31 березня 1938 р. як член к.-р. української на-
ціоналістичної повстанської організації, за ан-
тирад. агітацію (ст. 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.

лісниЧий яків григорович народився 
1868 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 

«Червоний партизан». заарештований 31 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. української націона-
лістичної повстанської організації, 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.

лісовий борис кóïріянович народився 
1905 р. у м. павлоград павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Хліб-
не Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
пвРз. заарештований 18 січня 1938 р. за анти-
рад. к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 23 травня 1938 р. 
(статті 5410 ч.1, 45 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 11 жовтня 1960 р.

лісовий гнат іванович народився 
1891 р. у с. петропавлівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. білий Колодязь вов-
чанського р-ну Харківської обл. Конюх МТС. 
заарештований 23 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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 Нижамуртабі у м. Ком-
сомольськ Хабаровського краю. після звіль-
нення з-під варти проживав у м. Улан-батор 
Монгольської народної республіки, працював 
на будівництві. з 1950 р. проживав за старою 
адресою, працював у радгоспі «профінтерн». 
Реабілітований 26 березня 1955 р.

лісовий микола павлович народився 
1876 р. у с. Миколаївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з торговців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. Конюх 
Райтрансторгхарчу. заарештований 20 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 проку-
рора СРСР 9 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

лісовий трифон миколайович народився 
1895 р. у сел. Лозова павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1925 рр. 
член вКп(б). проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. помічник маши-
ніста паровозного депо ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештований 28 жовтня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 4 лютого 1938 р. засуджений на 
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5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
прав на 3 роки. Реабілітований 24 січня 1958 р. 

лісовий трохим кіндратович народив-
ся 1894 р. у с. Хлібне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1926 р. член 
вКп(б). проживав у с. Хлібне Лозівсько-
го р-ну Харківської обл. Комірник пвРз. 
У 1935 р. під слідством Лозівського Рв НКвС 
за к.-р. агітацію, наміри перетнути державний 
кордон у 1930 р. заарештований 30 жовтня 
1937 р. за вороже ставлення до існуючого 
ладу, за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 21 березня 1958 р. 

лісовик олександр іларіонович наро-
дився 1908 р. на ст. Куп’янськ-вузл. Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., до 
1929 р. член вЛКСМ. проживав у м. валуйки 
валуйського р-ну Курської обл. зубний тех-
нік транспортної поліклініки. заарештований 
26 грудня 1937 р. як член к.-р. шпигунського 
угруповання, за передачу шпигунських відо-
мостей Японії (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 27 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

лісовська віра домініківна народилася 
1905 р. у с. в’юнки житомирського пов. во-
линської губ. Українка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1926—1932 рр. член 
вЛКСМ. проживала в Харкові. Секретарка 
Комуністичного університету ім. Артема. за-
арештована 6 листопада 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 лютого 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років, ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 29 ве-
ресня 1939 р. термін покарання обмежено 
відбутим строком зі звільненням з-під варти. 
Реабілітована 24 жовтня 1958 р.

лісовський антон Шимонович наро-
дився 1884 р. у с. покостівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Червона 
зоря Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Фрунзе. У адміністратив-
ному 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 24 грудня 1960 р.

лісовський дмитро максимович на-
родився 1862 р. у с. Гмирянка прилуцького 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. в’язень харківської промислової вТК 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Ухвалою судової трійки ХОУ 
НКвС від 23 грудня 1937 р. (ст. 33 КК УРСР) 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
ний волі на 3 роки. під слідством з 19 березня 
1938 р. за антирад. агітацію серед ув’язнених 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 27 червня 1938 р. засуджений на 6 років 
позбавлення волі у зМУ, з зарахуванням попе-
реднього ув’язнення до терміну покарання вва-
жався засудженим на 8 років 4 міс. 25 днів по-
збавлення волі з пораженням прав на 5 років.

лісовський йосиф тимофійович на-
родився 1867 р. у с. Любарська Гута Ново-
град-волинського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. покровки близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
бойовик». заарештований 20 січня 1938 р. за 
участь у к.-р. організації, шпигунську роботу 
на користь польщі (статті 546, 5410 ч.1, 5411 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 29 квітня 1989 р.

лісовський іван миколайович наро-
дився 1906 р. у с. жеревці Овруцького пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Городнє Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Робітник воло-
димирівського тубсанаторію. заарештований 
20 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 27 березня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 9 березня 1989 р.

лісовський лóціан йосифович наро-
дився 1894 р. у с. будище житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кобзівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Соцперебудова». заарештований 
14 грудня 1937 р. як член пОв, за шпигунську 
діяльність (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 20 березня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 липня 1959 р.
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лісовський олександр казимирович 
народився 1894 р. у с. Красносілка жито-
мирського 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 17 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.

лісовський олексій петрович наро-
дився 1900 р. у м. Острог Острозького пов. 
волинської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник житлової контори. заарештований 
14 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (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. Роз-
стріляний 13 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 8 серпня 1989 р.

лісок микола григорович народився 
1897 р. у с. зарічани волковиського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав на хут. Шев’яківка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Учитель 
початкової школи. заарештований 7 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію та шпигунську ро-
боту на користь польщі (статті 5410 ч. 1, 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 22 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 27 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Локчимтабі. Реабілітований 11 червня 1960 р.

лісонек владислав францович народився 
1895 р. у с. Колодне Кременецького пов. волин-
ської губ. Словак, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Есхар Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ДЕС № 2. за-
арештований 11 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. (статті 546, 549 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

ліс франц йосифович, див. Л²СС (Л³ñ) 
Фðàíц Йîñèфîâèч.

лісс герш мойсейович народився 1907 р. 
у м. Калушин Новомінського пов. варшав-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 

позапарт., у 1923—1928 рр. член КСМ поль-
щі, у 1928—1931 рр. член компартії польщі. 
проживав у Харкові. Робітник фабрики «Чер-
вона нитка». заарештований 10 серпня 1937 р. 
за розвідувальну і антирад. діяльність (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР і прокурора СРСР від 16 груд-
ня 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 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у Кулойтабі. 
Реабілітований 30 травня 1958 р.

лісс (ліс) франц йосифович народився 
1897 р. у с. Шпанів Рівненського пов. волин-
ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Глушківка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ча-
паєва. У [1935 р.] в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 13 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1975 р.

лісс хаїм мойсейович народився 1899 р. 
у м. Калушин Новомінського пов. варшав-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт., у 1928—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Старший майстер фабрики 
«Червона нитка». заарештований 15 листопа-
да 1937 р. за шпигунство (ст. 546 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 25 жовтня 1957 р.

літман йосиï юдович народився 
1890 р. у м. варшава варшавської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник артілі інвалі-
дів «Комунар». заарештований 15 листопада 
1937 р. за підозрою у шпигунській діяльності 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
ХОУ НКвС 29 листопада 1937 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

літод олена василівна, див. ОÊСЕНЧÓÊ 
(Л³òîä) Олåíà Âàñèл³âíà.

ліфШиц мойсей (михайло) борисович, 
див. Л²ÂШИЦ (Л³фшèц) Ìîйñåй (Ìèõàйлî) 
Бîðèñîâèч.

ліхтенфельд Рахіль менделівна наро-
дилася 1891 р. у м. белхатув петроковського 
пов. петроковської губ. єврейка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт., у минулому член 
компартії польщі, з 1931 р. член вКп(б), рік 
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виключення невідомий. проживала в Харкові. 
Робітниця фабрики «Червона нитка». У 1924 р. 
перебувала під слідством Шепетівського ДпУ 
за нелегальний перетин кордону. заарештована 
7 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність на ко-
ристь польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою комі-
сії НКвС СРСР і прокурора СРСР від 6 грудня 
1937 р. позбавлена волі в концтаборі на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі, у 1947 р. 
звільнена з-під варти. На 1956 р. проживала  
в м. Ташкент. Реабілітована 18 квітня 1958 р.

ліхтенШтейн мойсей вольфович на-
родився 1912 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврей, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник фотозаводу трудкомуни ім. Дзержин-
ського. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
підозрою у розвідувальній діяльності (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. Реабілітований 29 березня 1989 р.

ліцит лівія михайлівна народилася 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвійка, 
з робітників, освіта початкова, у 1913—1938 рр. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Старший 
інструктор політвідділу Харківського військово-
го училища прикордонної та внутрішньої охо-
рони НКвС. заарештована 18 лютого 1938 р. 
як член латвійської к.-р. націоналістичної ор-
ганізації та дружина ворога народу Е. М. Лєпі-
на (ст. 541 п. «б» КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. 
за участь у к.-р. націоналістичній організації 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в печортабі. звільнена з-під 
варти 20 лютого 1943 р., працювала економіс-
том північпечтабу. Ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 20 жовтня 1951 р. вислана 
на поселення під нагляд органів МДб до Кож-
вінського р-ну Комі АРСР, 17 травня 1954 р. 
звільнена від вислання і проживала в м. печо-
ра. На 1956 р. проживала в м. Ростов-на-Дону. 
Реабілітована 13 серпня 1955 р. і 26 січня 1990 р.

ліщенко василь юхимович народився 
1886 р. у с. Ришавка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Глушківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Чапаєва. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546 через ст. 20, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

ліщенко кирило сергійович народився 
1893 р. у с. Ришавка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колісників-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації, за к.-р. агіта-
цію (статті 5410 ч. 1, 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

ліщенко кóïріян юхимович народив-
ся 1883 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колісни-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
як політбандит, за створення к.-р. організа-
ції, 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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

ліщенко павло васильович народив-
ся 1893 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. притулове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Сталіна. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
5 лютого 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

ліщенко пилиï юхимович народився 
1888 р. у с. Ришавка житомирського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колісників-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації, за к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і прокурора СРСР 3 лю-
того 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.
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лобай іван миколайович народився 
1883 р. у с. бархач Сокальського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
«Серп і молот». заарештований 22 червня 
1938 р. як член шпигунської диверсійної гру-
пи (статті 546, 549 КК УРСР), справу закри-
то помічником Харківського облпрокурора 
в спецсправах 23 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лобанов дмитро пилиïович народився 
1893 р. у с. Основа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач планово-розподільного бюро заводу 
ім. Леніна. 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.

лобановський станіслав йосифович 
народився 1887 р. у м. поневеж поневезького 
пов. Ковенської губ. Литовець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Комірник інструментальної контори служби 
шляху трамвайного тресту. заарештований 
29 березня 1938 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. 
(статті 546, 549 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 квітня 1989 р.

лобас сергій антонович народився 1893 р. 
у с. Сеньок Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Сеньок Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 8-го з’їзду 
Рад. У 1931 р. розкуркулений. [Нарсудом] 
у 1933 р. засуджений на 8 років позбавлен-
ня волі. заарештований 3 квітня 1938 р. як 
член к.-р. української націоналістичної бойо-
вої організації (статті 542, 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

лобас федот Родіонович народився 1905 р. 
у с. Грушуваха Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, з 1933 р. 
кандидат у члени вКп(б). проживав і працю-
вав сільгоспробітником у радгоспі «Іллічівка» 
у барвінківському р-ні Харківської обл. за-
арештований 9 жовтня 1937 р. як член антирад. 
організації, за антирад. агітацію та шпигунство 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
барвінківським Рв НКвС 28 жовтня 1938 р.

лобаЧ василь євсейович народився 
1907 р. у м. Оріхів Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, з 1930 р. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Начальник управління житлового фонду. 
заарештований 28 грудня 1937 р. за підго-
товку терактів і участь у діяльності антирад.  
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито Харківським облсудом 25 червня 
1939 р. за недоведеності складу злочину.

лобаЧ єва борисівна народилася 1898 р. 
у м. Коростишів Радомисльського пов. Київ-
ської губ. Росіянка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 8 жовтня 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунство на 
користь польщі (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.), справу закрито голов-
ною військовою прокуратурою СРСР 14 лис-
топада 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРСФР), 
13 грудня 1939 р. звільнена з-під варти. 

лобаЧ євдоким михайлович народився 
1885 р. у с. Лобачі полтавського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Манченки Харків-
ського р-ну Харківської обл. зоотехнік експе-
риментальної бази УНДІ механізації сільсько-
го господарства. заарештований 29 жовтня 
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 3 серпня 1989 р.

лобко григорій павлович народився 
1896 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 Харків-
ської обл. помічник комірника Харківського 
міського будівельного тресту. У 1931 р. під 
слідством ДпУ УСРР за антирад. діяльність. 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (ст. 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 25 лютого 1939 р. виправданий. 

лобко петро миколайович народився 
1889 р. у с. Черкаська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник Головриби. У 1921 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. під слід-
ством ДпУ УСРР за антирад. агітацію, зрив 
сільських зборів (ст. 5410 КК УСРР), розкурку-
лений і висланий в адміністративному порядку 
до північного краю. На засланні перебував 
у Няндомському р-ні. У 1933 р. вдруге висланий 
до північного краю. заарештований 6 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 15 вересня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 19 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 лютого 1961 р.

лобко-лобановський володимир 
михайлович народився 1894 р. у м. Стародуб 
Стародубського пов. Чернігівської губ. Укра-
їнець, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у с. піски Харківського р-ну Харків-
ської обл. Учитель навчального комбінату Со-
юзоргобліку. заарештований 8 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР), 
25 лютого 1938 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Справу закрито проку-
ратурою Люботинської дільниці півд. залізни-
ці 29 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лобковська іта абрамівна (іонівна), 
див. ЄÂН²НА (Лîáêîâñüêà) ²òà Аáðàì³âíà  
(²îí³âíà).

лобода анатолій іванович народився 
1893 р. у с. петропавлівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач ДІФКУ, ХІІТу. заарештований 
11 березня 1938 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної організації (статті 548, 
5411 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.

лободенко гнат оксентійович наро-
дився 1907 р. у с. бригадирівка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб сінопункту при ст. булацелівка. 
У 1932 р. за невиконання держзобов’язань гос-
подарство розпродане. заарештований 6 груд-
ня 1937 р. за антирад. агітацію, невдоволення 
рад. владою (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 
у Самартабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

лобойко мелетій євграфович народив-
ся 1880 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Мирне Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«вперед». заарештований 19 березня 1938 р. за 
вороже ставлення до рад. влади, к.-р. погляди 
(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 20 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

лобойко олександр борисович наро-
дився 1896 р. у с. Мирне богодухівського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у радгоспі 
«Комуніст» балаклійського р-ну Харківської 
обл. Касир радгоспу. Розкуркулений. зааре-
штований 28 березня 1938 р. як член повстан-
ської організації та за шкідництво (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР), справу закрито викону-
вачем обов’язків прокурора Ізюмського р-ну 
17 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лоб’як олексій гнатович народився 
1903 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. вов-
чанськ вовчанського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер швацької майстерні дитячого бу-
динку ім. 10-річчя ЛКСМУ. заарештований 
2 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) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Самар-
табі у переволоцькому р-ні Куйбишевської 
обл. Реабілітований 29 червня 1989 р.

ловицький андріян костянтинович на-
родився 1908 р. у с. Козлівка подільської 
губ. Українець, із службовців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
промтранспроекту. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 13 квітня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ловінський антон костянтинович на-
родився 1901 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новодми-
трівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Ілліча. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 січня 1938 р. 
як учасник к.-р. організації, за к.-р. діяльність, 
спрямовану на розпад колгоспів (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора 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 3 січня 1961 р.

ловінський володимир іванович на-
родився 1905 р. у с. Судимонт 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 9 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 
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1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 28 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 листопада 1989 р.

ловінський станіслав теофілович на-
родився 1905 р. у с. Судимонт заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Карпова 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона нива». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної 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.

ловля дмитро сергійович народився 
1895 р. у с. Ремешки бежецького пов. Твер-
ської губ. Росіянин, з торговців, освіта вища, 
з 1919 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор 1-го Харківського медичного ін-
ституту. заарештований 1 жовтня 1937 р. як 
учасник української к.-р. націоналістично-
терористичної організації (статті 5411, 548 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 21 жовтня 1938 р. (статті 548 через ст. 20, 
5411, 547 КК УРСР) засуджений на 12 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією майна. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі на копальні 
верхньооротуканського району Колимського 
округу Хабаровського краю. Справу закрито 
міськвідділом УДб НКвС м. Харкова 22 бе-
резня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), звіль-
нений з-під варти 8 червня 1940 р. Асистент 
кафедри мікробіології Харківського медично-
го інституту. У 1941 р. перебував у евакуації 
в м. Чкаловськ, працював в облздороввідділі. 
з серпня 1945 р. директор Чернівецького ме-
дичного інституту. Кандидат медичних наук, 
доцент. помер 1955 р. у м. Чернівці.

логаЧов григорій ілліч народився 1907 р. 
у с. залінійне Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. залінійне заче-
пилівського р-ну Харківської обл. Член прав-
ління і помічник рахівника колгоспу «Шлях 
Леніна». заарештований 11 грудня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито зачепилівським Рв НКвС 
8 лютого 1939 р. (статті 159, 197 ч. 2 КК УРСР).

логвин марко борисович народився 
1899 р. у м. Голоскове Одеського пов. Хер-
сонської губ. єврей, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Го-
ловний бухгалтер Харківського механічного 
заводу. заарештований 24 квітня 1938 р. як 
член антирад. шпигунської сіоністської орга-

нізації (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
7 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

логвин (логвинов) петро григорович на-
родився 1897 р. у с. петрівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона агрономія». заарештований 
25 лютого 1938 р. за вороже ставлення до іс-
нуючого ладу, за к.-р. шкідницьку діяльність 
(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 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

логвиненко кирило миронович на-
родився 1898 р. на хут. Червоний вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт, у 1920—
1937 рр. член вКп(б). Служив у м. владивос-
ток Далекосхідного краю. Начальник відділу 
бойової підготовки Тсоавіахіму, капітан РСЧА. 
заарештований 6 лютого 1938 р. за участь у ан-
тирад. троцькістській змові та за шкідницьку 
роботу (статті 587, 581 п. «а», 588, 5811 КК 
РРФСР), справу закрито військовою проку-
ратурою 1-ї окремої Червонопрапорної армії 
15 жовтня 1939 р. (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР).

логвиненко матвій іванович народив-
ся 1890 р. у с. загризове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. загризове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Тесля. позбавлений виборчих прав як 
колишній церковник. заарештований 7 листо-
пада 1937 р. за к.-р. агітацію та вихваляння цар-
ського ладу (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 14 червня 1989 р.

логвиненко петро савелійович (са-
вич) народився 1913 р. у с. Шевченкове вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у минуло-
му член вЛКСМ. проживав у с. Революційне 
вовчанського р-ну Харківської обл. Місце 
роботи невідоме, до 1937 р. служив у Трудар-
мії. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
5 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), постановою вовчанського Рв 
НКвС від 18 листопада 1937 р. справу на-
правлено на розгляд судової трійки УНКвС 
по Харківській обл., рішення у справі від-
сутнє. 27 січня 1938 р. з-під варти звільнений.

логвиненко семен стеïанович на-
родився 1919 р. у с. Сунки Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
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середня, позапарт. проживав у с. Кочеток 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Учень Чу-
гуєво-бабчанського лісного технікуму. зааре-
штований [26] липня 1938 р. як член к.-р. під-
пільної молодіжної організації (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 23 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

логвиненко трохим павлович наро-
дився 1895 р. у с. Крутоярівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт., у 1919—1920 рр. кандидат 
у члени РКп(б). проживав і працював комен-
дантом і столяром у радгоспі «Кегичівка» в Ке-
гичівському р-ні Харківської обл. заарештова-
ний 27 червня 1938 р. за антирад. антисемітську 
агітацію та за організовану к.-р. діяльність 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 9 травня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд і Харківським облсудом 17 лютого 1940 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

логвинець василь петрович народився 
1903 р. у с. Криштопівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1928—1931 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Криштопівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кірова. У 1931 р. розкуркуле-
ний. Нарсудом близнюківського р-ну 28 жов-
тня 1931 р. за к.-р. дії під час виконання 
держзобов’язань (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі. за каса-
ційною скаргою термін покарання знижено до 
5 років. заарештований 6 вересня 1937 р. за ан-
тирад. 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 Амуртабі. Реабілітований 23 березня 1989 р.

логвинець оксентій петрович наро-
дився 1899 р. у с. Криштопівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Криштопівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. Десятник дорожнього будівни-
цтва в Чубарівському р-ні Дніпропетровської 
обл. заарештований 25 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. Реабілітований 15 березня 1989 р.

логвинов оïанас дмитрович народив-
ся 1907 р. у с. василівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. василівка вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний орач». У 1929 р. майно конфіскова-
но. У 1933 р. за невиконання держзобов’язань 
виселений з хати. заарештований 14 верес-

ня 1937 р. за антирад. агітацію (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 14 червня 1989 р.

логвинов петро григорович, див. ЛОГ-
ÂИН (Лîгâèíîâ) Ïåòðî Гðèгîðîâèч.

логвинов сергій герасимович наро-
дився 1871 р. у с. Сороківка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., з 1917 р. член партії соці-
алістів-революціонерів. проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 11 березня 1938 р. за участь в антирад. 
есерівській терористичній організації (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р. 

логвинова євстолія олександрівна на-
родилася 1901 р. у м. Курськ Курської губ. Ро-
сіянка, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживала в сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. Домогосподарка. заарешто-
вана 25 червня 1938 р. як дружина заарештова-
ного співробітника НКвС, за розголошування 
методів роботи органів НКвС та к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 2 груд-
ня 1938 р. за недоведеності складу злочину 
(ст. 197 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

логе едмóнд християнович народився 
1898 р. у с. Дерманка заславського пов. волин-
ської 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 адміністра-
тивному порядку переселений 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. Розстріляний 28 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

логе людвіг генріхович народився 1882 р. 
у кол. Солянка Кам’янець-подільського пов. 
подільської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 19 січня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на ко-
ристь іноземної держави (ст. 546 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 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 вересня 1958 р.
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ложников юхим дмитрович народив-
ся 1895 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник хлібозаводу № 3. заарештований 
6 квітня 1938 р. як учасник к.-р. білогвар-
дійської організації (статті 5410 ч.1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 лютого 1958 р.

лоза григорій олексійович народився 
1897 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, з 1917 р. член вКп(б). 
Управляючий трестом південсантехмонтаж. 
заарештований 1 жовтня 1937 р. як учасник 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 червня 1938 р. (статті 5410, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у північ-
східтабі, Сибтабі. звільнений з-під варти 25 бе-
резня 1947 р. Реабілітований 29 січня 1955 р.

лоза-пескіна есфір павлівна народи-
лася 1903 р. у м. вітебськ вітебської губ. єв-
рейка, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Хімік заводу «Хар-
пластмас». заарештована 1 жовтня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито УНКвС по Харківській обл. 
21 червня 1938 р.

лозенко павло петрович народився 
1886 р. у с. Гірчаківка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Миколо-Ко-
мишувата Красноградського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «зоря комунізму». зааре-
штований 9 лютого 1938 р. як член к.-р. есе-
рівської 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 21 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 червня 1956 р.

лозик іван васильович народився 1886 р. 
у с. Тишенківка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. Красно-
град Красноградського р-ну Харківської обл. 
Механік Красноградської МТС. У 1933 р. за 
шкідництво засуджений на 1 рік примусо-
вих робіт. заарештований 19 липня 1938 р. 
за шкідницьку роботу, спрямовану на зрив 
жнив (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 4 серпня 1939 р. (ст. 547 КК 
УРСР) засуджений на 7 років позбавлення волі 
з пораженням прав на 3 роки і конфіскацією 
особистого майна. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 17 грудня 1939 р. вирок облсуду 

скасовано, визнаний засудженим за ст. 99 КК 
УРСР на 1 рік позбавлення волі без обмеження 
прав і 28 грудня 1939 р. звільнений з-під варти.

лозинська наталія михайлівна на-
родилася 1906 р. у м. Львів Львівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, з міщан, освіта вища, поза-
парт. проживала в Харкові. Науковий співро-
бітник Інституту експериментальної фармації. 
заарештована 8 жовтня 1937 р. як член родини 
засуджених ворогів народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 грудня 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбувала в Картабі. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
13 січня 1945 р. строк покарання знижено 
на 1 рік 6 міс. Реабілітована 30 липня 1957 р.

лозинський василь михайлович на-
родився 1905 р. у м. Львів Львівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший еко-
номіст тресту «Трубосталь». заарештований 
12 серпня 1937 р. як член УвО з 1926 р. та за 
зв’язки з агентами німецької розвідки (стат-
ті 547, 548, 5411 КК УРСР) і за розпорядженням 
наркома внутрішніх справ УРСР Леплевсько-
го І. М. від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р.  
[у Харкові]. Реабілітований 9 травня 1958 р.

лозка василь михайлович народився 
1916 р. у с. Копище Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Слобідка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний партизан». У [1935 р.] ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 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.) позбавлений волі 
в концтаборі 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 31 липня 1989 р.

лозка кóзьма гнатович народився 1897 р. 
у с. Рудня-М’яколовецька Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Огіївка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Ленінський прапор». за-
арештований 6 травня 1938 р. за підрив коопе-
рації з к.-р. метою, як член к.-р. організації та 
за антирад. агітацію (статті 547, 5410, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 21 квітня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.
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лозка максим михайлович народився 
1912 р. у с. Копище Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Слобідка Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний партизан». 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 комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі 
в концтаборі 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 11 серпня 1989 р.

лозка михайло мойсейович народився 
1887 р. у с. Копище Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Слобідка Краснокут-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний партизан». 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

лозовий євтей семенович народився 
1902 р. у с. Щеняче Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. введенка Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. ветеринарний санітар 
радгоспу ім. Чапаєва. заарештований 7 черв-
ня 1937 р. за шкідницьку діяльність (ст. 547 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (статті 546, 
547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

лозовий єрофій терентійович народився 
1875 р. у с. Щеняче Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на хут. Улянівка Шев-
ченківського р-ну Харківської обл. поденник. 
У 1931 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав і висланий до північного краю. зааре-
штований 14 жовтня 1937 р. як активний цер-
ковник, за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

лозовий леонід семенович народився 
1897 р. у с. Новоолександрівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. печеніги печенізького р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу ім. Ілліча. заарешто-
ваний 3 жовтня 1937 р. як член к.-р. органі-
зації (ст. 5411 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 5410, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

лозовий микита абрамович народився 
1899 р. у с. Москалівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
структор з фізкультури тресту «Котломонтаж». 
заарештований 28 лютого 1938 р. за підозрою 
у належності до к.-р. білогвардійського під-
пілля (статті 542, 5410ч. 2, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
14 листопада 1939 р. зі звільненням з-під варти.

лозовська хася лейбівна (лазарівна) 
народилася 1900 р. у м. Сморгонь Ошмянсько-
го пов. віленської губ. єврейка, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Керуюча справами обкому Спілки 
цукровиків. заарештована 28 серпня 1937 р. як 
дружина засудженого учасника троцькістсько-
терористичної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 
1937 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років, 28 серпня 
1945 р. звільнена з-під варти. Ухвалою пре-
зидії верховної Ради СРСР від 28 вересня  
1954 р. судимість знято. На 1957 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 6 липня 1957 р.

лозько зиновій давидович, див. ЛАЗЬ-
ÊО (Лîçüêî) Зèíîâ³й Дàâèäîâèч.

лозьянов володимир олександрович на-
родився 1906 р. у с. біле пружанського пов. 
Гродненської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, у 1925—1937 рр. член вКп(б). прожи-
вав у с. Синівка Липово-Долинського р-ну Хар-
ківської обл. безробітний, до 21 квітня 1937 р. 
начальник Синівського Рв НКвС, молодший 
лейтенант. заарештований 15 серпня 1937 р. 
за к.-р. роботу та за зв’язки з троцькістською 
організацією (статті 5410 ч. 1, 5411, 180 ч. 2 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 листопада 1937 р. за приховування 
своєї к.-р. троцькістської діяльності у минуло-
му позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, 15 серпня 
1942 р. звільнений з-під варти і працював у сис-
темі Дальбуду. Реабілітований 15 червня 1956 р.

лозяк платон никифорович народився 
1894 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. бого-
духів богодухівського р-ну Харківської обл. 
палітурник. У 1928—1929 рр. позбавлений ви-
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борчих прав за службу в Добровольчій армії 
Денікіна. заарештований 25 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію, зв’язки з антирад. еле-
ментом (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. Ре-
абілітований 29 червня 1989 р.

лойко йосиф йосифович народився 
1892 р. у с. пущики волковиського пов. Грод-
ненської губ. білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1929—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Малинівка Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Робітник Харківського спирт-
заводу. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
к.-р. та антирад. 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 розстріл. Розстріляний 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

лойко леонтій миколайович народився 
1884 р. у с. Машів володимир-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та вища, кандидат у члени вКп(б) з 1931 р. 
проживав у Харкові. Учитель школи № 195. 
заарештований 18 березня 1938 р. як к.-р. еле-
мент і за к.-р. пропаганду (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито ДТв НКвС півд. заліз-
ниці 4 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР),  
22 квітня 1939 р. з-під варти звільнений.

локтик вікторія вікентіївна народилася 
1890 р. у с. войстом Свенцянського пов. ві-
ленської губ. полька, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 16 жовтня 1937 р. 
як дружина засудженого 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 18 жовтня 1974 р. 

локтик казимир михайлович народився 
1909 р. у Санкт-петербурзі. поляк, з робітни-
ків, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Робітник фабрики точних 
приладів при Харківському будівельному ін-
ституті. заарештований 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 розстріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

локтик михайло семенович народився 
1884 р. у с. Спягла Свенцянського пов. вілен-
ської губ. поляк, з робітників, письмен., поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник тютюнової 
фабрики № 2. заарештований 14 вересня 1937 р. 

як член к.-р. націоналістичної шпигунської ор-
ганізації (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і комісією НКвС та прокурора СРСР 24 ве-
ресня 1937 р. на підставі наказу НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 серпня 1958 р.

локУцієвський станіслав наïолео-
нович народився 1889 р. у с. Уша Ошмянсько-
го пов. віленської губ. Литовець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. бригадир 
колійно-будівельних робіт півд. залізниці. 
заарештований 1 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 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 пів-
нічзалізничтабі, де й помер 14 квітня 1941 р. 
Реабілітований 30 червня 1960 р. 

локШтанов ізраїль григорович наро-
дився 1907 р. у м. Глухів Глухівського пов. 
Чернігівської губ. єврей, з кустарів, освіта ви-
ща, у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Інструктор відділу науки і школи 
Харківського обкому Кп(б)У. заарештований 
24 жовтня 1937 р. як член антирад. організації 
правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 31 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

ломака касян єгорович народився 1876 р. 
на хут. Дубівка Харківського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав на хут. Дубівка Липецького р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. 
У 1931 р. розкуркулений. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. за антирад. 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 25 квітня 1989 р.

ломака микола іванович народився 
1897 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ульянова. заарештований 2 бе-
резня 1938 р. за добровільну службу в геть-
манській варті, ворожі настрої щодо рад. 
влади, за к.-р. погляди (ст. 5410 ч.1 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 21 березня 1989 р.
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ломакін дмитро максимович народив-
ся 1885 р. у с. Решетилівка полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, з торговців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. юрис-
консульт артілі «Меткоопремонт». Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) позбавлений волі 
на 3 роки. заарештований 23 лютого 1938 р. 
як член антирад. української націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 31 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 1 липня 1958 р.

ломакін іван терентійович народився 
1901 р. у с. Тополі Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. західне 
Друге Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Робітник навчального радгоспу Куп’янського 
агроіндустріального технікуму. У 1930 р. роз-
куркулений. [Нарсудом] у 1933 р. засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

ломакін петро терентійович народився 
1887 р. у с. Тополі Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у хут. західне Друге 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
навчального радгоспу Куп’янського агроінду-
стріального технікуму. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 14 квітня 1938 р. за к.-р. розвіду-
вальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

ломакін стеïан павлович народився 
1889 р. у с. велика бобилівка Глухівського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник заводу № 183. заарештований 
2 серпня 1937 р. за к.-р. терористичну агіта-
цію та за підозрою у шпигунській діяльності 
(статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 3 жовтня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 3 роки. Термін покарання відбував у біл-
балттабі, на 1942 р. — в Усольтабі. заарешто-
ваний 7 грудня 1942 р. і ухвалою особливої 

наради при НКвС СРСР від 16 травня 1943 р. 
за антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ 
на 7 років. Реабілітований 23 січня 1990 р.

ломатьєв карл миколайович народив-
ся 1890 р. у с. железники Свенцянського пов. 
віленської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Огульці вал-
ківського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Кагановича. заарештований 23 серпня 
1937 р. за відвідування польського консуль-
ства, письмовий зв’язок з польщею, за анти-
рад. настрої та к.-р. роботу (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 6 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 10 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 11 серпня 1989 р. 

ломаЧенко іван петрович народився 
1892 р. у с. знам’янка Одеського пов. Хер-
сонської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
виконроб на ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. 
заарештований 12 січня 1938 р. як член анти-
рад. троцькістської диверсійної терористичної 
організації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 червня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Ухвалою особливої наради при 
МвС СРСР від 2 серпня 1946 р. справу закри-
то зі звільненням з-під варти.

ломаЧинський нестор іванович на-
родився 1887 р. у с. вікнина Гайворонсько-
го пов. подільської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. бригадир птахорадгоспу ім. паризької 
комуни. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 жов-
тня 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 Новоіванівському відді-
ленні Сибтабу в м. Маріїнськ Новосибірської 
обл., на 1940 р. інвалід, звільнений від праці. 
Реабілітований 1 березня 1989 р.

ломейко борис михайлович народив-
ся 1898 р. у с. Сосипетропілля павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із службовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. Сосипетропілля Лозівського 
р-ну Харківської обл. помічник бухгалтера 
ферми радгоспу «Комсомолець». заарештова-
ний 9 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 26 жовтня 
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1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
у м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

лонський антон броніславович наро-
дився 1908 р. у с. василівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Наугольнів-
ка Нижньодуванського р-ну Донецької обл. 
Сільгоспробітник Кислівського бурякорад-
госпу у Куп’янському р-ні Харківської обл. 
У адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 лис-
топада 1937 р. за к.-р. 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.

лонський вацлав броніславович на-
родився 1905 р. у с. василівка житомир-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у сел. Сахновщина Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. завідувач технічного складу 
МТМ. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 19 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію, 
як член к.-р. польської націоналістичної бо-
йової підпільної організації, за шпигунство на 
користь фашистської Німеччини та польщі 
(статті 547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

лонський іван броніславович народив-
ся 1896 р. у с. василівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дар-Надежда 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Серп і молот». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної 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. Роз-
стріляний 19 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 грудня 1963 р.

лонський (ланський) франц гвідо-
нович народився 1914 р. у с. Гута-юстинівка 
житомирського пов. волинської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Дар-Надежда Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Рахівник колгоспу «Серп 
і молот». заарештований 19 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації, 
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 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

лонЧинський сигізмóнд людвігович 
народився 1903 р. у с. Дощовиці [Опатовсько-
го пов.] Радомської губ. поляк, з робітни-
ків, освіта незакінчена вища, у 1921—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Резервний 
працівник Харківського обкому Кп(б)У. за-
арештований 6 жовтня 1937 р. за підозрою 
у розвідувальній діяльності на користь поль-
щі (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 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 4 липня 1957 р.

лоог олександр андрійович народився 
1893 р. на хут. Ундбілла Феллінського пов. 
Ліфляндської губ. Естонець, з робітників, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у Кегичівському р-ні Харківської обл. завід-
увач радіовузлу бурякорадгоспу ім. Чапаєва. 
заарештований 2 квітня 1938 р. як член к.-р. 
військової офіцерської організації РОвС, за 
шкідницьку роботу, пораженську та повстан-
ську пропаганду (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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 вересня 1959 р.

лопанЧУк Родіон оïанасович народив-
ся 1902 р. у с. Кельменці Хотинського пов. 
бессарабської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексіїв-
ка Дергачівського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх-свинар зональної с.-г. дослідної станції. 
заарештований 21 листопада 1937 р. за не-
легальний перетин кордону та розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 квітня 
1938 р. за шпигунство позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. [Термін покарання відбував на Ко-
лимі]. Реабілітований 13 серпня 1957 р.

лопата броніслав антонович народився 
1901 р. у м. Тернопіль Тернопільського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший електромонтер 
заводу ім. Косіора. У 1927 р. як польський пе-
ребіжчик висланий за межі України на 3 ро-
ки. Термін покарання відбував у м. Астрахань 
Нижньоволзького краю, м. бугуруслан Се-
редньоволзького краю, у 1930 р. повернувся 
до Харкова. заарештований 26 березня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
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УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. (статті 547, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 2 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 20 листопада 1959 р.

лопатецький григорій данилович на-
родився 1904 р. у с. Горошки Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять, на 1936 р. 
черговий ст. Миропіль півд.-захід. залізниці. 
заарештований 10 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. диверсійну діяль-
ність (статті 547, 5411 КК УРСР), постановою 
Сахновщинського Рв НКвС від 16 березня 
1939 р. матеріали направлено до прокурату-
ри на припинення зі звільненням підслідно-
го з-під варти. Справу закрито помічником  
Харківського облпрокурора у спецсправах 
8 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

лопатін василь григорович народився 
1899 р. у Орловській губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта початкова, у 1924—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. заступник ди-
ректора лісо-меблевої бази Харківської облспо-
живспілки. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
як член антирад. терористичної правотроць-
кістської організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і військовою 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 15 серпня 1961 р.

лопатін михайло миколайович наро-
дився 1884 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харків-
ської обл. Старший інженер тресту «півден-
важбуд». заарештований 4 серпня 1938 р. за 
участь в антирад. правотроцькістській шпи-
гунській терористичній організації (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 4 жовтня 1938 р. (статті 546 ч.1, 547, че-
рез ст. 17 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу. Розстріляний 22 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 липня 1957 р.

лопУга матвій андрійович народився 
1895 р. у с. Сновидовичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердянка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1933 р. за шпигун-
ство (ст. 546 КК УСРР) висланий до пів-
нічного краю на 3 роки, у 1935 р. повернувся 
із заслання. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 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 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

лопУга юхим андрійович народив-
ся 1900 р. у с. Сновидовичі Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердянка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 25 грудня 1937 р. як 
член к.-р. польської націоналістичної організа-
ції та за антирад. агітацію (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

лопУШанський міліян (омелян) ми-
колайович народився 1907 р. у с. Мар’янівка 
Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, 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 сму-
ги. заарештований 18 грудня 1937 р. як член 
к.-р. польської націоналістичної організації 
та антирад. 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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

лопУШанський федір іванович на-
родився 1899 р. у м. Хотин Хотинського пов. 
бессарабської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1923—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 17 червня 1938 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 17 жовтня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 жовтня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 12 травня 1961 р.

лоРенц гóстав якович народився 1894 р. 
у с. Осокорівка павлоградського пов. Катери-
нославської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Тавежня Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 20 березня 1938 р. 
як член німецько-фашистської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 547, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.
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лоРенц данило данилович народився 
1907 р. у с. Тавежня Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Сахновщина Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Робітник 
маслозаводу. заарештований 15 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію, як член німецької фашистської 
організації (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 27 березня 
1938 р. (статті 549, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

лоРенц едмóнд данилович народився 
1911 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 
Харківській 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.

лоРенц едóард якович народився 1892 р. 
у с. Осокорівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавежня 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 21 берез-
ня 1938 р. як член німецько-фашистської орга-
нізації (ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

лоРенц євген данилович народився 
1913 р. у с. Тавежня Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Судиха Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Сталіна. заарештований 6 травня 1938 р. за 
к.-р. діяльність, як член німецької к.-р. націона-
лістичної організації (статті 547, 5410 ч.1, 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 25 жовтня 1963 р.

лоРенц олександр данилович народився 
1901 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 18 груд-
ня 1937 р. як прибічник фашистської Німеч-
чини та за к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалами особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 січня 1938 р. за к.-р. 
діяльність і комісії НКвС СРСР та прокурора 

СРСР від 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Комі АРСР. Реабілітований 25 серпня 1989 р.

лоРенц яків якович народився 1904 р. 
у с. Михайлівка павлоградського пов. Кате-
ринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Тавеж-
ня Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
22 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській 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.

лоРік фердинанд йосифович народився 
1901 р. у с. варварівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колодязне 
Дворічанського р-ну Харківської обл. безробіт-
ний тесля. заарештований 18 грудня 1937 р. за 
к.-р. діяльність, у 1933 р. за повідомлення на-
клепницького змісту про СРСР через консуль-
ство отримав винагороду з 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.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 8 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

лосєв володимир аристархович наро-
дився 1880 р. у с. Головино бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Конюх домоуправління № 2018. заарешто-
ваний 28 березня 1938 р. як агент естонської 
розвідки, член білогвардійської підпільної бо-
йової організації, за шпигунську діяльність 
(статті 542, 546, 5411 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 30 березня 1989 р.

лосєв михайло петрович народився 
1880 р. у с. Стара Нелідовка бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Двірник 
школи № 103. заарештований 19 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито Харківською міжрай-
опергрупою УНКвС 2 грудня 1937 р. за від-
сутністю доказів, зі звільненням з-під варти.

лосєва олена лóківна народилася 
1892 р. і проживала в Харкові. Українка, з дво-
рян, освіта незакінчена вища, позапарт. Учи-
телька школи № 107. заарештована 26 жовтня 
1937 р. як учасниця антирад. терористичної 
групи (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
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від 8 листопада 1937 р. (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 10 ро-
ків. Справу закрито слідчастиною НКвС 
м. Харкова 29 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнена з-під варти 30 грудня 1939 р.

лосінський йосиф юрійович народив-
ся 1898 р. у с. Новоолександрівка Новоолек-
сандрівського пов. Ковенської губ. поляк, із 
селян, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Керуючий будинком Черво-
нозаводської райради. заарештований 20 січня 
1938 р. за шпигунство, шкідництво, антирад. 
націоналістичну агітацію (статті 541 п. «а», 
546, 549, 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 4 листопада 
1938 р. (статті 546, 549, 5410 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 лис-
топада 1938 р. Реабілітований 13 лютого 1959 р.

лоскУт григорій васильович народив-
ся 1913 р. у с. замойськ валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. Служив у Хар-
кові. Старший писар 3-го полку зв’язку [23-ї 
дивізії]. заарештований 10 серпня 1937 р. за 
терористичні настрої (статті 5410 ч. 1, 548 
через ст. 17 КК УРСР) і військовим трибу-
налом ХвО 22 листопада 1937 р. засуджений 
на 10 років позбавлення волі у в’язниці з об-
меженням прав на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі, де й помер 20 січня 
1939 р. Реабілітований 21 листопада 1997 р.

лось іван тимофійович народився 1892 р. 
у м. Домбровиця Рівненського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1926—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Інструктор на будівництві ХТз. 
заарештований 30 серпня 1937 р. за розвіду-
вальну роботу (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 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 листопада 1957 р.

лотинський антон казимирович наро-
дився 1877 р. у с. Мальованка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Дальнє Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
15 грудня 1937 р. як прибічник польщі, за ан-
тидержавну к.-р. діяльність (статті 547, 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 25 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

лотиШ йосиф іванович народився 1888 р. 
у с. Клікольє Шавельського пов. Ковенської 

губ. Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. бригадир заводу 
№ 183, нагороджений почесним жетоном Хар-
ківського облвиконкому. заарештований 3 груд-
ня 1937 р. за шпигунсько-диверсійну 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. Розстріляний 28 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

лотиШ йосиф фабіанович народився 
1865 р. у м. Івенець Мінського пов. Мінської 
губ. білорус, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Касир пе-
рукарні № 8. У 1924—1925 рр. під слідством 
ДпУ УСРР за шпигунство (ст. 66 КК УСРР). 
заарештований 23 листопада 1937 р. як член 
к.-р. організації (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 8 серпня 1989 р. 

лотоШ марія яківна народилась 1889 р. 
у с. єнканці віленської губ. полька, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживала в с. зе-
лений Гай Харківського р-ну Харківської обл. 
Домогосподарка. заарештована 10 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), Харківським облсудом 31 березня 1939 р. 
виправдана за недоведеністю складу злочину. 

лоУс михайло григорович народився 
1898 р. у с. Настащі Рогатинського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1919—1921 рр. і 1925—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник ХЕМзу. 
заарештований 30 вересня 1937 р. за підозрою 
в розвідувальній діяльності (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу направлено облпрокурору на 
припинення 27 грудня 1937 р. за недостатності 
доказів. звільнений з-під варти 28 грудня 1937 р.

лохвицька зоя миколаївна народила-
ся 1892 р. у м. Александровськ-Грушевський 
Черкаського окр. Області війська Донського. 
Росіянка, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживала у Харкові. помічник бухгал-
тера шиноремонтного заводу. заарештована 
4 січня 1938 р. як дружина члена к.-р. право-
троцькістської організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої 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 Акмолінському відді-
ленні Картабу. Реабілітована 24 квітня 1989 р.

лохвицький олександр григорович 
народився 1908 р. у с. піщане Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав на ст. заоскіл-
ля у Куп’янському р-ні Харківської обл. Ро-
бітник Куп’янського цукрозаводу. заарешто-
ваний 21 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію серед 
робітників (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 16 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бамтабі та Амуртабі. помер 2 березня 1943 р. 
в ув’язненні. Реабілітований 8 липня 1960 р.

лохвицький яків георгійович народив-
ся 1887 р. у м. Азов Ростовського окр. обл. вій-
ська Донського. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта середня духовна, позапарт. проживав 
у с. Кругляківка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Священик. У 1920—1936 рр. позбавлений 
виборчих прав. Нарсудом Старомінського р-ну 
в 1929 р. за невиконання держзобов’язань (стат-
ті 107, 35 КК РРФСР) засуджений на 1 рік 
тюремного ув’язнення та 5 років вислання за 
межі РРФСР з конфіскацією майна. заарешто-
ваний 5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 18 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 4 квітня 1989 р.

лоШманов (лашманов) микола ва-
сильович народився 1905 р. у с. будилиха 
Макар’ївського пов. Нижньогородської губ. 
Росіянин, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1918—1919 рр. член РКп(б). проживав 
у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. Го-
динникар артілі «побутремонт». заарештований 
10 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на ко-
ристь однієї з сусідніх держав (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС та прокурора СРСР 17 лис-
топада 1937 р. на підставі наказу НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р. 
в Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р. 

лУбенська циля хацкелівна народи-
лася 1910 р. у м. Кременчук Кременчуцького 
пов. полтавської губ. єврейка, з робітників, 
освіта вища, позапарт., у 1927—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 27 вересня 1937 р. як дру-
жина учасника троцькістської терористичної 
організації (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою 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 Кулойтабі, у Акмолінському відділенні Кар-
табу. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 14 лютого 1940 р. термін покарання 
знижено до фактично відбутого зі звільненням 
з-під варти. Реабілітована 28 вересня 1956 р.

лУбенський петро максимович на-
родився 1873 р. у с. Миколо-Комишувата Кос-

тянтиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Миколо-Комишувата Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Шевченка. заарештований 4 листопада 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. помер 4 грудня 1940 р. 
в ув’язненні. Реабілітований 8 квітня 1960 р.

лУбенцов павло федорович народився 
1896 р. у с. введенське зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. введенське 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Робітник 
ХЕМзу. У 1931 р. розкуркулений і за неви-
конання плану хлібозаготівель засуджений на 
4,5 роки позбавлення волі, через 2 роки звіль-
нений з-під варти достроково. заарештований 
6 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 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

лУбій василь пилиïович народився 
1893 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. барвінкове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Мо-
дельник Краматорського заводу ім. Сталіна. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
25 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у бамта-
бі. Реабілітований 5 березня 1997 р.

лУб’яний григорій васильович народився 
1898 р. у м. зіньків зіньківського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Краснокутськ Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. заступник 
головного бухгалтера відділення Держбанку. 
заарештований 19 березня 1938 р. за антирад. 
агітацію, службу у білогвардійському війську 
(ст. 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.

лУгін семен васильович народився 
1886 р. у с. підлуби Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. великі 
бучки Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Сторож колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 14 лютого 
1938 р. за к.-р. агітацію, участь у к.-р. україн-
ській націоналістичній організації (статті 5410 
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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.

лУгова зінаїда олексіївна народилася 
1913 р. і проживала в Харкові. Українка, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1930—1938 рр. член вЛКСМ. Домогоспо-
дарка. заарештований 11 січня 1938 р. як дру-
жина 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 соціально небезпеч-
ний елемент віддана під гласний нагляд орга-
нів НКвС за місцем проживання на 2 роки. 
Реабілітована 10 липня 1995 р.

лУговий петро тихонович народився 
1902 р. у с. Федорівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Манченки Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Робітник рад-
госпу ім. 1 Травня. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 26 жовтня 1937 р. за антирад. 
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 3 березня 1989 р.

лУговиков микола якович (стеïано-
вич) народився 1885 р. у с. Іванівка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач СШ № 34. за-
арештований 24 січня 1938 р. за участь у к.-р. 
організації (статті 548, 5410, 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 Харкові. Ре-
абілітований 31 грудня 1958 р.

лУзан володимир андрійович народив-
ся 1903 р. у с. Охрімівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
незакінчена вища, позапарт., у 1931—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Шипувате вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. Учитель 
Шипуватської школи. заарештований 14 жов-
тня 1937 р. за к.-р. вислови та шкідниць-
ку постановку роботи (ст. 5410 КК УРСР), 
17 квітня 1938 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито по-
мічником Харківського облпрокурора у спец-
справах 26 серпня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

лУзан володимир павлович народився 
1867 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Хатнє вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. Садівник лікар-

ні. заарештований 2 березня 1938 р. за к.-р. 
діяльність (статті 541 п. «а», 5410 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 березня 1968 р.

лУзан дмитро Романович народився 
1898 р. у с. Малий бурлук вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Середній 
бурлук великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вірний шлях». У 1930 р. 
розкуркулений, висланий за межі сільради. 
заарештований 21 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації, за к.-р. агітацію, терористичні 
наміри щодо тов. Сталіна (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

лУзан прохор павлович народився 
1876 р. у с. Хатнє вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Хатнє віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Сторож 
сільради. 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.

лУкавський кароль якóбович на-
родився 1902 р. у с. Кам’янка 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, але у 1936 р. 
самовільно повернувся до попереднього місця 
проживання, де й був заарештований 28 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію та самовільне 
повернення із заслання (статті 5410 ч. 1, 784 
КК УРСР), етапований у розпорядження бар-
вінківського Рв НКвС і Харківським облсу-
дом 13 квітня 1939 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі в зМУ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 29 грудня 1989 р.

лУканенко георгій дмитрович наро-
дився 1896 р. у с. Дурмановка Рославльського 
пов. Смоленської губ. Росіянин, із селян, 
освіта вища, у 1919—1920 рр. член УпСР, до 
1938 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
викладач Українського інституту журналісти-
ки. заарештований 2 березня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної терористичної орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 



521Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. від 20 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 548, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 березня 1959 р.

лУкаШ павло гаврилович народився 
1894 р. у с. Лука Лохвицького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. юсківці Лохвицького 
р-ну полтавської обл. Начальник ст. юсків-
ці півд. залізниці. заарештований 4 червня 
1938 р. як член к.-р. шпигунської диверсійної 
повстанської організації (статті 541 п. «а», 547, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 20 січня 1939 р. (статті 542, 
549 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 11 квітня 1939 р. розстріл замінено 
позбавленням волі у вТТ на 10 років з пора-
женням у правах на 5 років і конфіскацією осо-
бистого майна. Реабілітований 29 січня 1959 р.

лУкаШ петро федорович народився 
1906 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «п’ятирічку за 4 роки». У 1930 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю ра-
зом з батьком. На засланні перебував у сел. Ко-
ноша північного краю, у 1933 р. повернувся 
до села. заарештований 1 серпня 1937 р. за 
антирад. роботу в колгоспі, зрив зборів під час 
підписки на позику оборони країни (ст. 5410 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 11 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Сибтабі. 
На 1961 р. проживав у м. Сталінське Кемеров-
ської обл. Реабілітований 25 серпня 1961 р.

лУкаШ тимофій васильович народився 
1897 р. у с. Ціпки Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта серед-
ня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор школи № 77. заарешто-
ваний 24 жовтня 1937 р. як член антирад. 
української націоналістичної терористичної 
організації (статті 5411, 548 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. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

лУкаШ федір тарасович народився 
1897 р. у м. Ніжин Ніжинського пов. Чернігів-
ської губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт., 1925—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Електромонтер ХЕТзу. 
заарештований 1 червня 1938 р. як член к.-р. 

білогвардійської 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 24 грудня 1971 р.

лУкаШенець олексій андрійович на-
родився 1907 р. у с. журавці Новогрудського 
пов. Мінської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харсклобуду. У 1931 р. заарештований 
за нелегальний перетин кордону з боку поль-
щі, перебував під вартою в м. Сари Мордов-
ської обл., звільнений з-під варти у червні 
1932 р. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
проведення розвідувальної діяльності (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС 
СРСР і прокурора СРСР від 20 листопа-
да 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 4 серпня 1989 р.

лУкаШов леонід кóïріянович народився 
1902 р. у с. Хотмизьк Грайворонського пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Чорнороб радгоспу «паризька кому-
на». заарештований 3 березня 1938 р. як член 
української к.-р. націоналістичної організації, 
за к.-р. діяльність (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 31 березня 1989 р.

лУкаШов олександр іванович народив-
ся 1894 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав на хут. Омелянівка Ізюмського р-ну Хар-
ківської обл. Технік петрівського лісництва. 
заарештований 30 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. повстанської організації, за шкідництво 
та шпигунство на користь Німеччини (стат-
ті 546, 547, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
3 грудня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 18 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 8 березня 1957 р.

лУкаШов федір якович народився 1888 р. 
у с. Лави валуйського пов. воронезької губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював на Куп’янському цукро-
заводі в Куп’янському р-ні Харківської обл. 
У 1930 р. під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агіта-
цію. заарештований 7 жовтня 1937 р. як учасник 
«волинки» у 1930 р., за к.-р. агітацію, спрямова-
ну на дискредитацію тов. Сталіна та керівників 
рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
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від 19 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 30 червня 1989 р.

лУкаШУк іван сергійович народився 
1900 р. у м. Орел Орловської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер Української контори 
тресту Електромонтаж, начальник фінвідді-
лу аеропорту ЦпФ. заарештований 11 липня 
1938 р. як член антирад. правотроцькістської 
організації (статті 542, 547, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 26 лютого 1939 р. за недостатності доказів 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 1 березня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито Харківським прокурором 
у спецсправах 22 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

лУкиновський олександр йосиïович 
народився 1900 р. у м. Турець Новогрудського 
пов. Мінської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач військового столу і технічного навчан-
ня ХТз. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
к.-р. антирад. агітацію, вихваляння польського 
фашизму (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 квітня 
1938 р. за підозрою у шпигунстві позбавлений 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вав у Локчимтабі, Усольтабі, де й помер 15 квіт-
ня 1939 р. Реабілітований 12 березня 1959 р.

лУковенко альбіна казимирівна на-
родилася 1899 р. у м. вільно віленської губ. 
полька, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 30 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 Усоль-
табі. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 20 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). Реабілітована 26 липня 1989 р.

лУковський віктор миколайович на-
родився 1879 р. у м. варшава варшавської губ. 
поляк, з робітників, неписьмен., позапарт. 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник склозаводу. зааре-
штований 30 жовтня 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 11 вересня 1959 р.

лУковський михайло григорович наро-
дився 1894 р. у с. Острівець провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач Харківського фінансово-еконо-

мічного інституту. заарештований 12 серпня 
1937 р. як член к.-р. націоналістично-терорис-
тичної організації УНЦ (статті 548, 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 14 серпня 1989 р.

лУковський петро вікторович наро-
дився 1907 р. у с. Хватовка Саратовського пов. 
Саратовської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник склозаводу. заарештований 29 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 17 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 вересня 1959 р.

лУкУцієвський станіслав наïоле-
онович, див. ЛОÊÓЦ²ЄÂСЬÊИЙ (Лóêóц³ºâ-
ñüêèй) Сòàí³ñлàâ Нàïîлåîíîâèч.

лУк’яненко артем васильович народив-
ся 1902 р. у с. Олексіївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у радгоспі «Комсомолець» у Лозівському 
р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
4 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 11 серпня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 березня 1989 р.

лУк’яненко дмитро олексійович на-
родився 1889 р. у с. Старий Люботин вал-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. пічник пивного заводу «Нова бава-
рія». Ухвалою Харківської губЧК від 8 червня 
1921 р. за службу в арміях петлюри, Денікі-
на позбавлений волі в концтаборі на 3 ро-
ки з відправленням на торф’яні розробки до 
петроградської губ. заарештований 19 квітня 
1938 р. як офіцер білої армії, який повернувся 
з еміграції, за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь однієї з іноземних держав (статті 541, 
5410 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. Реабі-
літований 19 грудня 1996 р. і 27 березня 1989 р. 

лУк’янЧенко ілля стеïанович наро-
дився 1902 р. у с. берека перша зміївсько-
го пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, 
письмен., позапарт., у 1930—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у с. берека перша Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. провідник 
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пасажирських вагонів ст. Харків-пас. півд. 
залізниці. заарештований 10 лютого 1938 р. 
«по операції» за антирад. агітацію проти рад-
влади та колгоспів (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою Харківської 
обл. 26 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
28 січня 1939 р. звільнений з-під варти.

лУк’яненко катерина іванівна народи-
лася 1903 р. і проживала в Харкові. Українка, 
з робітників, освіта середня, з 1927 р. член 
вКп(б). бригадир продавців фотовідділу 2-го 
Союзунівермагу. заарештована 22 жовтня 
1937 р. як дружина учасника антирад. троцькіст-
ської терористичної організації (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 5 люто-
го 1938 р. як член родини зрадника батьківщи-
ни позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі, у 1942 р. звільнена 
з-під варти. проживала в Харкові, де й по-
мерла 199[5] р. Реабілітована 12 жовтня 1956 р.

лУк’яненко олексій тимофійович на-
родився 1913 р. у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта неповна середня, позапарт., до 
1934 р. член вЛКСМ. Служив у м. Остров Ле-
нінградської обл. Червоноармієць 10-го при-
кордонного загону. заарештований 19 верес-
ня 1937 р. за к.-р. фашистську агітацію та на-
мір перетнути радянсько-латвійський кордон 
(ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) і військовим трибу-
налом прикордонної і внутрішньої охорони 
ЛвО по Ленінградській обл. 20 грудня 1937 р. 
засуджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 3 роки. Термін по-
карання відбував у північсхідтабі. На 1963 р. 
проживав у м. Усть-Лабінськ Красноярсько-
го краю. Реабілітований 16 грудня 1963 р.

лУк’яненко олена леонідівна народи-
лася 1899 р. в аулі Гуніб Гунібського пов. Да-
гестанської обл. Росіянка, із військовослуж-
бовців, освіта середня, позапарт. проживала 
в Харкові. Домогосподарка. заарештована 
3 листопада 1937 р. як дружина учасника вій-
ськово-фашистської змови (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 11 лютого 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 15 квітня 1989 р.

лУк’янов гнат ілліч народився 1878 р. 
у м. Севастополь Таврійської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ст. Основа півд. залізниці. 
заарештований 26 червня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність та за шкідництво (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито вДТв ГУДб НКвС ст. Осно-
ва півд. залізниці 10 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лУк’янов дмитро андрійович народився 
1899 р. у с. Галицьке Кременчуцького пов. 

полтавської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. Андріївка перша балаклійського р-ну 
Харківської обл. Учитель неповної середньої 
школи № 2. заарештований 23 вересня 1937 р. 
як член шпигунської диверсійної к.-р. органі-
зації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 14 жов-
тня 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 24 березня 1956 р.

лУк’янов іван митрофанович народив-
ся 1887 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з міщан, освіта вища, позапарт. завідувач 
креслярського бюро заводу ім. Малишева. за-
арештований 28 лютого 1938 р. за належність 
до к.-р. білогвардійського підпілля (статті 5410, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лУк’янова неоніла георгіївна народи-
лася 1904 р. у с. Ряське Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українка, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живала в с. Андріївка балаклійського р-ну 
Харківської обл. Учителька СШ. заарештована 
21 жовтня 1937 р. як член шпигунської дивер-
сійної к.-р. організації (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 8 грудня 1937 р. (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбувала в Усоль-
табі. Справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 26 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), 19 грудня 1939 р. з-під варти 
звільнена. На 1943 р. проживала в с. волохів 
Яр балаклійського р-ну Харківської обл. за-
ступник директора волохово-ярської НСШ. 
заарештована 4 квітня 1943 р. за співробітни-
цтво з окупаційною німецькою владою (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 січня 1944 р. (ст. 5410 
ч. 2 КК УРСР) за антирад. агітацію позбавлена 
волі у вТТ на 7 років. Термін покарання відбу-
вала в Усольтабі в Молотовській обл. На 1958 р. 
проживала в сел. Колва Ниробського р-ну 
пермської обл. Реабілітована 9 жовтня 1959 р.

лУк’янцов антон іванович народився 
1904 р. у с. Андріївка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1925—1928 рр. 
член вЛКСМ. проживав у с. Андріївка Ке-
гичівського р-ну Харківської обл. Рахівник 
споживтовариства. У 1931 р. розкуркулений, 
виселений за межі села. заарештований 8 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. винесено 
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ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 16 листопада 1937 р. у полтаві. 
Реабілітований 7 квітня 1989 р.

лУк’янЧиков григорій іванович на-
родився 1899 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. берека Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ОДпУ. заарештований 22 жовтня 1937 р. 
за куркульську 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 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 8 червня 1989 р.

лУк’янЧиков іван стеïанович наро-
дився 1877 р. у с. берека зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. берека 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Сто-
рож лісопильного заводу Гідробуду у Харкові. 
У 1932 р. позбавлений виборчих прав і ви-
ключений з колгоспу. заарештований 22 ве-
ресня 1937 р. за незадоволення заходами вла-
ди та поширення чуток про загибель рад. вла-
ди (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 Хар-
кові. Реабілітований 17 квітня 1989 р.

лУк’янЧиков іван якович народився 
1890 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. берека Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. Тесля на 
ст. Мерефа півд. залізниці. заарештований 
17 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Олексіївським 
Рв НКвС 15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

лУнаЧевський сергій іванович, див. 
ЛÓНЯЧЕÂСЬÊИЙ (Лóíàчåâñüêèй) Сåðг³й ²âà-
íîâèч.

лУнін володимир Улянович народився 
1891 р. у с. піщане вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 1 серпня 1937 р. 
як член к.-р. угруповання (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 19 червня 1959 р.

лУнін федот федотович народився 1906 р. 
у с. піщане вовчанського пов. Харківської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 

р-ну Харківської обл. Електромонтер червоно-
цегельного заводу. заарештований 29 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію та за розповсюдження 
к.-р. листівок (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 відбу-
вав у бамтабі та бурейтабі, 27 лютого 1947 р. 
з-під варти звільнений. На 1959 р. проживав  
у Харкові. Реабілітований 22 квітня 1960 р.

лУнський олександр іванович наро-
дився 1896 р. у міст. Кишеньки Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1919—1925 рр. 
член УКп, у 1925—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Коректор книжкової 
фабрики ім. петровського. У 1924—1925 рр. 
під слідством ДпУ УСРР за дискредитацію 
рад. влади, за розповсюдження к.-р. листі-
вок (статті 72, 73 КК УСРР). заарештова-
ний 5 листопада 1937 р. як член антирад. 
укапістської організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р. 

лУньов павло захарович народився  
1895 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1932 р. про-
живав у с. Манченки Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Голова Тсоавіахіму друкарні 
ім. Фрунзе у Харкові. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. як учасник військово-фашист-
ського заколоту (статті 541 п. а, 548 , 5411 КК 
УРСР), справу закрито Ов УДб НКвС ХвО 
11 грудня 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 20 грудня 1937 р.

лУньов сава йосиïович народився 
1883 р. у с. Старовірівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Старовірівського р-ну Харківської обл. 
Робітник радгоспу ім. Комінтерну. У 1930 р. 
розкуркулений і висланий до північного краю. 
У 1933 р. за втечу з місця вислання позбавлений 
волі у вТТ на 2 роки. заарештований 5 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 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

лУняЧевський (лóначевський) сер-
гій іванович народився 1895 р. у с. Хмілівка 
заславського пов. волинської губ. Українець 
(поляк), із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Щеняче Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Ілліча. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
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селений з прикордонної смуги. заарештований 
13 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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 28 листопада 1964 р.

лУпик стеïан оïанасович народився 
1904 р. у с. Губарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Губарівка 
богодухівського р-ну Харківської обл. Десят-
ник ст. Смородине півд. залізниці. заарешто-
ваний 7 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 м. Ха-
баровськ Хабаровського краю. Справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Люботин півд. 
залізниці 31 серпня 1939 р. за недоведеності 
складу злочину зі звільненням з-під варти. 

лУпинський іона григорович на-
родився 1891 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврей, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1905—1907 рр. член 
РСДРп, у 1917—1921 рр. член РСДРп(м). 
проживав у Харкові. Товарознавець Союзла-
борреактиву. У 1920, 1923, 1925, 1931 рр. під 
слідством ЧК—ОДпУ як меншовик. зааре-
штований 13 жовтня 1937 р. як учасник мен-
шовицького підпілля в Харкові (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 22 вересня 1938 р. 
(статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 22 вересня 1938 р. у Києві. Ре-
абілітований 4 червня 1997 р.

лУпицький михайло костянтинович 
народився 1875 р. у Санкт-петербурзі. Ро-
сіянин, з дворян, освіта вища, позапарт., 
у 1918 р. член партії конституційних демокра-
тів. проживав у Харкові. Начвідділу капіталь-
ного будівництва Управління півд. залізниці. 
У 1920 р. і 1921 р. під арештом Омської ЧК 
за к.-р. шкідницьку діяльність. У 1934 р. під 
слідством за зрив будівництва півд. залізни-
ці. заарештований 18 грудня 1937 р. як член 
к.-р. троцькістської шкідницької організації 
(статті 541 п. «а», 547, 548, 549, 5411 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 червня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 червня 1938 р. Реабілі-
тований 25 березня 1958 р.

лУполов іван костянтинович народив-
ся 1896 р. у с. Гальжбіївка Ямпільського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ра-
хівник заводу ім. Шевченка. У 1921—1922 рр. 

як колишній білогвардієць утримувався 
в концтаборі у м. Рязань. заарештований 
28 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. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 10 липня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 13 березня 1959 р.

лУР’є есфір львівна народилася 1897 р. 
у м. Могильов Могильовської губ. єврейка, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживала 
в Харкові. Лікар-терапевт клініки 2-го Харків-
ського медінституту. заарештована 22 грудня 
1937 р. як дружина засудженого ворога народу 
(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 8 років. Термін покарання відбувала в Тем-
табі. На 1958 р. проживала в м. Сталінськ Ке-
меровської обл. Реабілітована 18 травня 1956 р.

лУР’є мендель залманович народився 
1915 р. у міст. Лівенгоф Двінського пов. ві-
тебської губ. єврей, з кустарів, освіта середня, 
позапарт., член вЛКСМ з 1935 р. проживав 
у Харкові. Конструктор заводу № 183. зааре-
штований 14 квітня 1938 р. за шпигунську та 
антирад. діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 10 грудня 1938 р. (статті 197, 159 ч. 1 КпК 
УРСР), 14 грудня 1938 р. з-під варти звільнений.

лУс петро петрович народився 1899 р. 
у Ліфляндській губ. Латвієць, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Старший диспетчер цеху ХЕМзу і ХТГз. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за розвід-
увальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР і 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 31 грудня 1959 р.

лУстенко федір іонович народився 
1893 р. у с. великий вистороп Лебединсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ве-
ликий вистороп Лебединського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 17-го партз’їзду. 
заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито про-
куратурою Харківської обл. 2 грудня 1937 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

лУтай іван олександрович народився 
1897 р. у с. Смородьківка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Смородьків-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник 9-ї дистанції служби колії півд. залізниці. 
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У 1933 р. виключений з колгоспу. заарештова-
ний 1 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 серпня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 18 серпня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 березня 1960 р.

лУтицький григорій іванович наро-
дився 1894 р. у с. Сніжків валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. бухгал-
тер тресту південмонтажбуд. заарештований 
18 жовтня 1937 р. як білий офіцер у минулому 
та за к.-р. 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 Харкові. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

лУтицький яків олексійович народив-
ся 1870 р. на хут. Деркачі валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Ков’яги вал-
ківського р-ну Харківської обл. Селянин-од-
ноосібник. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
за належність до секти баптистів та за к.-р. 
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. Реабілітований 6 січня 1961 р. 

лУтШеР василь готфрідович народився 
1912 р. у с. Катеринівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нестеліївка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Нове життя». заарештований 3 жовтня 
1937 р. за к.-р. фашистську агітацію та за шкід-
ницьку діяльність (статті 543, 547, 5410 ч. 1, 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 9 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1989 р.

лУтШеР гóстав готфрідович народився 
1916 р. у с. водяне павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у с. Ка-
теринівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Рахівник колгоспу «Шлях до соціалізму». 
заарештований 22 вересня 1937 р. за к.-р. фа-
шистську агітацію (статті 543, 547, 5410 ч. 1, 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 9 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 березня 1989 р.

лУханін андрій оïанасович народився 
1909 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. візник торго-
вельно-виробничого відділу. Розкуркулений. за-

арештований 18 квітня 1938 р. як член куркуль-
ської повстанської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін антон леонтійович народився 
1893 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Двірник 
німецького цвинтаря. заарештований 20 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.

лУханін василь оïанасович народився 
1904 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. візник комбі-
нату Ширвжитку. У 1932 р. розкуркулений. за-
арештований 22 квітня 1938 р. як член куркуль-
ської повстанської терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін дмитро оïанасович народив-
ся 1905 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник  
ХЕТзу. Розкуркулений. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член куркульської повстан-
ської 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін дмитро федорович народився 
1907 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Коопхімпрому. заарештований 20 квітня 
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.

лУханін іван борисович народився 
1876 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Касир Управ-
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ління півд. залізниці. 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 розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін іван петрович народився 
1882 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. візник фабри-
ки «жовтень». Розкуркулений. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член куркульської повстан-
ської терористичної організації (статті 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 Хар-
кові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін костянтин михайлович народив-
ся 1897 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Конюх Держіпо-
дрому № 4. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 21 квітня 1938 р. як член куркульської по-
встанської 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 19 березня 1957 р.

лУханін кóзьма федорович народився 
1882 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. візник за най-
мом. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член куркульської по-
встанської 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 19 березня 1957 р.

лУханін микола якович народився 
1879 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Швейцар 
готелю «південний». 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.

лУханін петро іванович народився 
1905 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник фабрики наочного приладдя. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 24 квітня 
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.

лУханін стеïан андрійович народився 
1888 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
контори зеленого господарства Червонозавод-
ського р-ну. заарештований 28 липня 1938 р. 
як член антирад. куркульської повстанської 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
11 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
16 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

лУханін стеïан іванович народився 
1919 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Національність, соціальне по-
ходження, освіта та партійність невідомі. 
проживав у Харкові. Робітник навчального 
комбінату лісозаводу. заарештований 21 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. терористичної 
есерівської організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР), з-під варти звільнений як зааре-
штований помилково замість однофамільця.

лУханін федір григорович народився 
1886 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. візник Хатор-
гу. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член куркульської повстан-
ської 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 19 березня 1957 р.

лУханін федір іванович народився 
1887 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. по-
жежник швацької фабрики. заарештований 
19 квітня 1938 р. як член к.-р. куркульської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 7 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лУханін федір оïанасович народився 
1899 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. візник 
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за наймом. Розкуркулений. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член куркульської повстан-
ської 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУханін яків омелянович народився 
1900 р. у с. Луханіно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. візник 
9-ї школи військових пілотів. заарештований 
21 квітня 1938 р. як член куркульської повстан-
ської 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 березня 1957 р.

лУценко дмитро іванович народився 
1888 р. у с. Ярошівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Ударний 
Харківського р-ну Харківської обл. бракуваль-
ник харківського заводу № 183. заарештований 
27 квітня 1938 р. за підозрою у проведенні шпи-
гунсько-диверсійної діяльності (статті 546, 549 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 1 листопада 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавле-
ний права проживання в 15 населених пунктах 
на 5 років. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

лУценко іван іванович народився 
1890 р. у с. Новий Мерчик валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. ві-
зник артілі «Червоний гужовик». У 1928 р. 
розкуркулений, висланий до північного краю 
на 3 роки, утік з місця вислання. заарешто-
ваний 22 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 січня 1989 р.

лУценко іван якович народився 1901 р. 
у с. Капустинці Гадяцького пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, у 1918 — 
1920 рр. «боротьбист», з 1918 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший науковий спів-
робітник Харківської с.-г. дослідної станції. 
заарештований 4 серпня 1937 р. як актив-
ний учасник української антирад. організа-
ції (статті 5410, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 26 жовтня 
1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) винесе-
но ухвалу про розстріл з конфіскацією майна. 
Розстріляний 27 жовтня 1937 р. у Києві. Реа-
білітований 17 лютого 1958 р.

лУценко костянтин стеïанович наро-
дився 1909 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт., у 1925—1930 рр. член 
вЛКСМ. проживав у сел. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. Технік-плановик 
ремонтної бази № 12 ХвО. заарештований 
4 листопада 1937 р. за участь у військово-фа-
шистській змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 8 січня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 9 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 серпня 1962 р.

лУценко марія петрівна народилася 
1915 р. у Харкові. Українка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в м. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. поміч-
ник бухгалтера Лакофарбтресту. заарештована 
2 червня 1938 р. як дружина зрадника батьків-
щини (ст. 541 п. «в» КК УРСР), справу закрито 
Ов НКвС ХвО 14 грудня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

лУценко петро іванович народився 
1891 р. у с. Ярошівка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 14 квітня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. 
(статті 546, 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 березня 1958 р.

лУценко петро іванович народився 
1896 р. у с. Новий Мерчик валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Шофер 1-ї вузлової лікарні півд. залізниці. 
заарештований 20 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової білогвардійської організації (стат-
ті 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 17 липня 1959 р.

лУценко тимофій григорович народив-
ся 1896 р. у с. Новий Мерчик валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Новий 
Мерчик валківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 8 вересня 1937 р. 
як розкуркулений, який переховувався від 
вислання (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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 Томасинтабі у с. Асі-



529Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

но Новосибірської обл. На 1958 р. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 21 березня 1989 р. 

лУценко трохим олексійович народився 
1886 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Тов. півд. залізниці. заарештований 
14 січня 1938 р. за антирад. агітацію та за неза-
конне зберігання зброї (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 14 травня 1938 р. 
засуджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 5 років. Термін покаран-
ня відбував у білбалттабі. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду УРСР від 31 січня 
1940 р. вирок лінсуду скасовано, справу направ-
лено на новий розгляд з іншим складом суддів. 
Лінсудом півд. залізниці 7 червня 1940 р. за 
ст. 5410 ч. 1 КК УРСР виправданий, за ст. 196 
КК УРСР покарання вважалося відбутим.

лУценко федір андрійович народився 
1906 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. заарештова-
ний 6 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію, участь 
у секті євангелістів та за к.-р. агітацію проти 
стахановського руху (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 5 березня 1938 р. за-
суджений на 5 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін пока-
рання відбував у волготабі у м. Рибінськ Ярос-
лавської обл. Реабілітований 29 січня 1992 р.

лУцьковський наóм іванович наро-
дився 1889 р. у с. Красиве зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Красиве 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 17-го партз’їзду. заарештований 
3 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 21 квітня 
1939 р. засуджений на 6 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 11 травня 1990 р. 

лУЧак михайло антонович народився 
1888 р. у с. забржусня брезінського пов. петро-
ковської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чоботар взуттє-
вої артілі ім. Шмідта. заарештований 20 січня 
1938 р. за участь у к.-р. польській шпигунській 
диверсійній організації (статті 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. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1959 р.

лУЧак станіслав андрійович народився 
1886 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-

ковської губ. поляк, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1935 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник фабрики 
«Червона нитка». заарештований 20 червня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 4 квітня 
1939 р. з-під варти звільнений.

лУЧанінов іван євдокимович народився 
1898 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. петрівське петрів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Донець». У 1931 р. під арештом ДпУ УСРР. 
заарештований 5 квітня 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 548 через 
ст. 17, 542, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р., місце розстрі-
лу невідоме. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

лУЧеР володимир гóставович народився 
1912 р. у с. Нестеліївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Не-
стеліївка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
3 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську диверсій-
ну шкідницьку роботу (статті 546, 549, 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 16 серпня 1960 р.

лУЧин петро іванович народився 1895 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта неповна середня спеціальна, 
у 1927—1933 та 1933—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. зааре-
штований 3 грудня 1937 р. за шпигунсько-ди-
версійну 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 28 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 липня 1958 р.

лУЧин теодор іванович народився 1895 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, член вКп(б) 
з 1917 р. проживав у Харкові. Начальник Хар-
ківського відділення Арктикпостачу Головпів-
нічморшляху. заарештований 25 квітня 1938 р. 
як член к.-р. диверсійної організації (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 вересня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1958 р.
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лУЧицький альбін станіславович  
народився 1892 р. у с. Миньківці заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Клинове Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Десятник-охоронець лісу. 
У адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
19 жовтня 1937 р. за листування з рідними  
у польщі та нелегальний перетин кордону 
(ст. 546 ч. 2 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 30 вересня 1965 р.

лУЧка василь олександрович народився 
1909 р. у с. Качалівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Качалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. бри-
гадир колгоспу ім. 1 Травня. У 1929 р. розкур-
кулений. заарештований 9 квітня 1938 р. як 
член української націоналістичної повстан-
ської організації, за шкідництво, за антирад. 
агітацію (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 лютого 1958 р.

лУЧка григорій артемович народився 
1907 р. у с. Качалівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Качалівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 9 квітня 1938 р. як 
член української націоналістичної повстан-
ської організації, за шкідництво та антирад. 
агітацію (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 28 лютого 1958 р.

лУЧка михайло микитович народився 
1896 р. у м. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «перемога». У 1933 р. роз-
куркулений. заарештований 5 травня 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. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

лУЧников іван калинович народився 
1904 р. у с. журавльовка бєлгородського пов. 

Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Столяр 
Ленінської райради. заарештований 1 жовтня 
1937 р. за підозрою у шпигунстві (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 4 жовтня 1937 р. зі звільненням 
з-під варти.

лУЧШева лідія вікторівна народила-
ся 1911 р. у с. баклань Мглинського пов. 
Чернігівської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Студентка консерваторії. за-
арештована 21 вересня 1937 р. за шпигунство 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 24 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнена з-під варти 24 листопада 
1937 р.

лУщинський мечислав антонович на-
родився 1890 р. у с. Колонець Радомської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Рижове Харківського р-ну. 
Харківської обл. без певних занять, у мину-
лому службовець всеукраїнського монтажно-
технічного тресту. заарештований 18 квітня 
1938 р. за к.-р. діяльність (ст. 5411 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 10 червня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 листопада 1958 р.

львов іван петрович народився 1887 р. 
у м. владимир владимирської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. військовий керівник Харківсько-
го зоотехнічного інституту. заарештований 
20 квітня 1938 р. як член к.-р. військової біло-
гвардійської організації РОвС (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1957 р.

львов олександр данилович народився 
1888 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із се-
лян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник 2-го відділення квартирно-
експлуатаційного відділу ХвО, військовий 
інженер ІІ рангу. заарештований 15 березня 
1938 р. як агент польської розвідки (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. за шпи-
гунство позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у в’яттабі. Реабі-
літований 2 грудня 1955 р.

львов олексій федорович народився 
1914 р. у с. Нова водолага валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ніжин 
Ніжинського р-ну Чернігівської обл. Елек-
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тромонтер 3-го майданчику військбуду КвО. 
заарештований 29 березня 1938 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність, спробу здійснити 
теракт на залізниці (статті 541 п. «а», 546 че-
рез ст. 17, 549 через ст. 17 КК УРСР), справу 
закрито Куп’янським Рв НКвС 25 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

львовиЧ яків данилович народився 
1890 р. у м. Луганськ Слов’яносербського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1917 р. 
член партії соціалістів-революціонерів. про-
живав у Харкові. завідувач відділу НДІ мета-
лів. У 1921 р. під слідством органів вЧК за 
антирад. есерівську діяльність. У 1930 р. за 
шкідництво позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків, звільнений з-під варти достроково після 
перегляду справи. заарештований 25 квітня 
1938 р. як член терористичної есерівської ор-
ганізації (статті 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 жовтня 1939 р. як соціально небезпеч-
ний елемент засланий до Казахстану на 3 ро-
ки. На засланні перебував у Кзил-Ординській  
обл., у травні 1941 р. повернувся до Харкова. 
Реабілітований 17 листопада 1956 р.

лю весан (василь іванович) народився 
1889 р. у [м. Чуху], Китай. Китаєць, з ро-
бітників, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Охоронець звалища по вул. польо-
вій. заарештований 1 квітня 1938 р. як член 
китайської диверсійної шпигунської терорис-
тичної 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 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 грудня 1989 р.

лю дежен олександр народився 1899 р. 
у м. Харбін, Китай. Китаєць, з робітників, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Сторож пральні артілі «Кантонська комуна». 
заарештований 30 березня 1938 р. як член 
шпигунської диверсійної терористичної орга-
нізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 31 жов-
тня 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.

лю юнтюз микола народився 1897 р. 
у м. пекін, Китай. Китаєць, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харківської 
обл. завідувач їдальні. заарештований 27 лю-
того 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 КК УРСР) і особливою трій-
кою 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.

любаРська антоніна гнатівна народи-
лася 1872 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, освіта  
середня, позапарт. проживала в м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. пенсіонерка, за 
фахом учителька. заарештована 22 жовтня 
1937 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито Ізюмським Рв 
НКвС 18 серпня 1938 р. (ст. 198 КпК УРСР).

любаРська єлизавета гнатівна народи-
лася 1873 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, осві-
та вища, позапарт. проживала в м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. пенсіонерка, за 
фахом учителька. заарештована 22 жовтня 
1937 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної повстанської організації (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито Ізюмським Рв 
НКвС 18 серпня 1938 р. (ст. 198 КпК УРСР).

любаРська катерина гнатівна народи-
лась 1870 р. у м. вовчанськ вовчанського пов. 
Харківської губ. Українка, із службовців, освіта 
невідома, позапарт. проживала в м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Учителька НСШ 
в с. піски. заарештована 22 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. повстанської організації, за шпигун-
ство та шкідництво (статті 546, 547, 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 3 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 18 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 8 березня 1957 р.

любаРський євген миколайович 
народився 1899 р. у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт., у 1917—1918 рр. член УпСР. проживав 
у с. Мілова балаклійського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. У 1922 р. під арештом 
ЧК за саботаж робіт з мобілізації. заарешто-
ваний 10 вересня 1937 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної організації та за к.-р. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
20 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 14 квітня 1989 р.

любаРський микола федорович на-
родився 1888 р. у м. Куп’янськ Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, з дво-
рян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харків-
ської обл. завідувач двора птахорадгоспу 
ім. паризької комуни. У 1931 р. засуджений 
(ст. 5410 КК УСРР) на 3 роки позбавлення 
волі. Термін покарання відбув білбалттабі. 
заарештований 22 березня 1938 р. за шпигун-
ство, як член к.-р. угруповання, за к.-р. ді-
яльність (статті 541 п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) 
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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. Ре-
абілітований 15 серпня 1958 р.

любаРський юрій андрійович наро-
дився 1877 р. у с. богодарівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із священнос-
лужителів, освіта середня, позапарт. проживав 
у с. піски Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Священик. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. та антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1989 р.

любаРський яків леонтійович наро-
дився 1891 р. у с. Шпановичі Гродненської 
губ. Українець, із робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Машиніст де-
по ім. Кірова ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 2 грудня 1937 р. за шпигунство 
на користь польщі і листування з родичами 
у польщі (ст. 546 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 Картабі. 
Особливою нарадою при НКвС СРСР 21 черв-
ня 1941 р. покарання обмежено фактично від-
бутим строком. звільнений з-під варти 6 бе-
резня 1942 р. Реабілітований 26 квітня 1957 р. 

любаРцев (люберцев) георгій (єгор) 
стеïанович народився 1906 р. у с. петрівське 
Ізюмського пов. Харківської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. петрівське Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Шофер радгоспу «Степок». заарештова-
ний 18 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
(ст. 5413 КК УРСР) і Харківським облсудом 
22 червня 1939 р. виправданий за недоведенос-
ті складу злочину зі звільненням з-під варти.

любаРцев микола семенович народився 
1879 р. у с. Шумаково Курського пов. Курської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. покотилівка Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Дорожній май-
стер ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарешто-
ваний 25 квітня 1938 р. як член диверсійної те-
рористичної організації (статті 548, 549, 5411 КК 
УРСР), 26 січня 1939 р. звільнений з-під варти 
на підписку про невиїзд. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
19 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

любацький казимир янович народив-
ся 1901 р. у м. Умань Уманського пов. Київ-
ської губ. поляк, з робітників, освіта середня, 
позапарт., член вКп(б) до 1937 р. проживав 
у Харкові. Директор польського клубу. зааре-
штований 15 вересня 1937 р. за шпигунську 

діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР і прокурора СРСР 22 жов-
тня 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 15 листопада 1957 р.

любаШевський олександр олексан-
дрович народився 1898 р. у с. Горошине Хо-
рольського пов. полтавської губ. Українець, 
з робітників, освіта незакінчена вища, по-
запарт., у 1920 р. кандидат у члени партії 
боротьбистів. проживав у Харкові. Учитель 
школи ХТз № 13. заарештований 27 лютого 
1938 р. як есер і юнкер у минулому, за зв’язок 
з каральним гетьманським загоном, знущан-
ня над селянами під час революції та анти-
рад. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

любб (люïï) едóард карлович народився 
1885 р. у с. Олександерфельд Мелітопольського 
пов. Таврійської 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. як член німецької націоналістич-
ної організації, за шкідництво та к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. (стат-
ті 547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 грудня 1963 р.

любельський абрам соломонович 
(Шльомович, семенович) народився 1897 р. 
у м. Ленчиця Ленчицького пов. Каліської губ. 
єврей, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
у 1926—1936 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. працівник магазину № 3 Союзшвейтек-
стильторгу. заарештований 15 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 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 жовтня 1959 р.

любеРцев георгій (єгор) стеïанович, 
див. ЛЮБАÐЦЕÂ (Люáåðцåâ) Гåîðг³й (Єгîð) 
Сòåïàíîâèч.

любжин олександр юхимович наро-
дився 1882 р. у с. Осинівка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Есхар Чу-
гуївського р-ну Харківської обл. Комірник па-
ливно-транспортного цеху ДЕС № 2. У 1930 р. 
під слідством Чугуївського райвідділу ДпУ за 
службу у білих. заарештований 10 березня 
1938 р. як член к.-р. організації, яка ставила 
за мету повалення рад. влади шляхом зброй-
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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 22 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

любименко михайло миколайович 
народився 1878 р. у м. валуйки валуйського 
пов. воронезької губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «Лісова стінка» в Куп’янському 
р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений. 
заарештований 28 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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.

любицький гаврило павлович наро-
дився 1896 р. у с. Співаківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль 
балаклійського р-ну Харківської обл. Коваль. 
заарештований 16 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 4 травня 1989 р.

любицький михайло єгорович на-
родився 1895 р. у с. Любицьке Курського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, у 1927—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у м. богодухів богодухівського 
р-ну Харківської обл. Майстер 10-ї дистанції 
служби колії ст. богодухів півд. залізниці. за-
арештований 19 грудня 1937 р. як жандарм, 
який брав активну участь у придушенні рево-
люційних страйків і демонстрацій 1917 року, 
за дезертирство з РСЧА, к.-р. диверсійну ді-
яльність та 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 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 квітня 1960 р.

любиЧев дмитро олександрович наро-
дився 1886 р. у с. Неклюдове Корочанського 
пов. Курської губ. Росіянин, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник Харківського юридичного інституту. за-
арештований 1 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 15 вересня 
1937 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Івдельтабі. Реабілітований 5 лютого 1957 р.

любиЧенко андрій самійлович наро-
дився 1885 р. у с. білокоровичі Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Качалів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 

Член колгоспу ім. петровського, конюх. 
У 1935 р. адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
19 січня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 27 березня 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 16 серпня 1960 р.

любиЧенко володимир сергійович на-
родився 1892 р. у с. білокоровичі Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
У 1937 р. самовільно виїхав до Олевського 
р-ну, але був там затриманий і повернений 
до Краснокутського р-ну. заарештований 
29 грудня 1937 р. за к.-р. роботу та к.-р. по-
гляди (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.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 26 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 16 липня 1960 р.

люблінський петро гнатович наро-
дився 1890 р. у с. Чернецька Слобода Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. будьоннівка вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Неза-
можник». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку 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 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 1 жовтня 1960 р.

любомУдРов микола михайлович на-
родився 1885 р. у м. Томськ Томської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. викладач Харківського 
технікуму зеленого будівництва. заарешто-
ваний 26 вересня 1937 р. за антирад. розві-
дувальну діяльність на користь польщі (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і комі сією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

любомУдРова ірина володимирівна 
народилася 1891 р. у м. Тюкалинськ Тюка-
линського пов. Тобольської губ. Росіянка, із 
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службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 4 листопада 1937 р. як дружина за-
судженого ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 28 берез-
ня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

любЧенко григорій антонович народив-
ся 1899 р. у с. веприн Радомишльського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Копанки зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 18-річчя жовтня. У 1932 р. розкуркулений. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
25 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
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 15 жовтня 1968 р.

любЧенко данило зиновійович наро-
дився 1880 р. у с. Старий Мерчик валків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старий Мерчик валківського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. Ухвалою 
трійки ОДпУ від 28 травня 1929 р. (ст. 5410 КК 
УСРР) висланий до м. Новгород-Сіверський 
на 3 роки. заарештований у богодухівському 
р-ні Харківської обл. 6 серпня 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 26 жовтня 1989 р.

любЧенко іван сергійович народився 
1885 р. у с. Ганебне [зміївського] пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1918 р. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. заступник 
директора райуправління Хаторгу. заарештова-
ний 29 вересня 1937 р. як член к.-р. організації, 
що діяла з метою підриву основ рад. влади та за 
к.-р. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 5411 КК УРСР) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Амуртабі, працював ковалем. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 березня 1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

любЧенко іван федорович народився 
1919 р. у с. Мала Комишуваха Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Ма-
ла Комишуваха Ізюмського р-ну Харківської 
обл. завідувач бібліотеки. заарештований 
4 жовтня 1937 р. як організатор антирад. де-
монстрації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито Ізюмським Рв НКвС 8 січня 1938 р. 

(ст. 4 п. «д» КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 11 січня 1938 р.

любЧенко кирило овсійович народив-
ся 1897 р. у с. байрак Лебединського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. байрак 
богодухівського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу ім. Чапаєва. заарештований 5 бе-
резня 1938 р. за антирад. настрої, за службу 
писарем у гетьманській варті (ст. 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській 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.

людковський володимир олексан-
дрович народився 1907 р. у с. Озерське [Ігу-
менського] пов. Мінської губ. білорус, із 
селян, освіта середня, позапарт., у 1923—
1926 рр. член молодіжної організації при ком-
партії польщі. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Десятник будівельної 
артілі «Надрофарба». У 1935 р. під слідством 
Артемівського Рв НКвС за антирад. діяль-
ність (статті 546, 549, 5410, 5411 КК УСРР). за-
арештований 5 серпня 1937 р. за шпигунство 
на користь польщі та за псування обладнання 
(статті 546, 549 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС 8 березня 1940 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

люкевиЧ іван миколайович народився 
1898 р. у м. Кунів Острозького пов. волин-
ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дубові Гря-
ди Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. будьонного. заарештова-
ний 30 грудня 1937 р. як член к.-р. організації, 
за антирад. діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 грудня 1958 р.

люксембУРг ольга фрідріхівна, див. 
ГОÐДА (Люêñåìáóðг) Олüгà Фð³äð³õ³âíà.

люлевиЧ антон гіларійович народився 
1896 р. у с. Грузливець Новоград-волинського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бучки Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «вільний орач». У 1933 р. за к.-р. дії ви-
ключений з колгоспу с. Грузливець. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 17 груд-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність, спрямовану на 
розпад колгоспів, як член польсько-націона-
лістичної к.-р. організації, (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра 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 21 серпня 1989 р.

люпп едóард карлович, див. ЛЮББ 
(Люïï) Еäóàðä Êàðлîâèч.

люпп федір карлович народився 1890 р. 
у с. Судиха 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. Р. Люксембург. заарештований 
22 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській 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.

лютеРський яків леонтійович наро-
дився 1891 р. у с. Шпаковичі Гродненської 
губ. Українець, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Машиніст депо 
ім. Кірова ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. за шпигунство на користь 
польщі і за листування з родичами у польщі 
(ст. 546 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 Картабі. Ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 21 черв-
ня 1941 р. покарання обмежено фактично від-
бутим терміном. з-під варти звільнений 6 бе-
резня 1942 р. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

лютий костянтин іванович народився 
1900 р. у с. печеніги вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять, колишній комірник радгоспу у Шев-
ченківському р-ні. заарештований 30 липня 
1938 р. як член к.-р. військової повстанської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411, 548 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
11 березня 1939 р. з-під варти звільнений.

лютий-кУзьминов микола михай-
лович народився 1910 р. на хут. Комишан-
ка зміївського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Олексіївського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Шевченка. 
заарештований 14 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 липня 1989 р.

лютц микола олександрович народився 
1912 р. у с. Мала Комишуваха Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, з поміщиків, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Чорнороб 

ІзОСу. заарештований 7 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 во-
лі у вТТ на 10 років. [На 1962 р.] проживав 
у м. Караганда. Реабілітований 5 жовтня 1962 р.

лютц олександр олександрович наро-
дився 1905 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Німець, із поміщиків, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюм ського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
Машинобуду. заарештований 7 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 5 липня 1989 р.

люц генріх якович народився 1894 р. 
у кол. Дурлах Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Комірник артілі 
«Харпромкоопбуд». У 1930 р. під слідством Хар-
ківського оперсектора ДпУ за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР). заарештований 22 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 4 січня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 29 березня 1989 р.

люц іван якович народився 1891 р. у кол. 
Дурлах Мелітопольського пов. Таврійської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського р-ну 
Харківської обл. Комірник заводу «змичка». 
заарештований 14 березня 1938 р. за шпи-
гунство (ст. 546 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 21 квітня 
1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 31 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 3 січня 1958 р.

люц фрідріх авгóстович народився 1907 р. 
у с. Осинівка Київської губ. Німець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., 1932—
1936 рр. член вКп(б) проживав у с. бірки 
зміївського р-ну Харківської обл. завгосп 
радгоспу «бірки». заарештований 3 листопа-
да 1937 р. за шпигунську роботу (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

люШинський костянтин данилович на-
родився 1888 р. у маєтку Устронь Слуцького пов. 
Мінської губ. білорус, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Комірник 
заводу № 48. заарештований 15 квітня 1938 р. за 
шпигунську та диверсійну 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.
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люШков семен семенович народився 
1888 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, 
позапарт., у 1917—1918 рр. член партії соці-
алістів-революціонерів, у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. виконроб сан-
техдільниці південмашбуду. заарештований 
20 червня 1938 р. за підозрою у причетності 
до терористичної антирад. організації, як ро-
дич втікача за кордон комісара держбезпеки 
3-го рангу Генріха Люшкова (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. за на-
лежність до к.-р. організації та як член роди-
ни зрадника батьківщини позбавлений волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Івдельтабі. помер 9 травня 1943 р. у таборі 
на ст. Лобва Свердловської обл. від пелагри 
і коліту. Реабілітований 25 січня 1957 р.

люШкова ганна самійлівна народилася 
1899 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврейка, з кустарів, освіта початкова, по-
запарт. проживала в Харкові. Домогосподар-
ка. заарештована 20 червня 1938 р. за підозрою 
у причетності до терористичної антирад. орга-
нізації, як родичка втікача за кордон коміса-
ра держбезпеки 3-го рангу Генріха Люшкова 
(статті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 5 жовтня 
1939 р. як член родини зрадника батьківщини 
вислана до Казахстану на 5 років. відправлена 
до харківської лікарні. У 1943 р. була вбита фа-
шистами. Реабілітована 25 січня 1957 р.

люШкова єлизавета семенівна наро-
дилася 1900 р. у м. Одеса Одеського пов. 
Херсонської губ. єврейка, з кустарів, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Орди-
натор туберкульозного відділення 1-го робіт-
ничого диспансеру. заарештована 20 червня 
1938 р. за підозрою у причетності до терорис-
тичної антирад. організації, як родичка втіка-
ча за кордон комісара держбезпеки 3-го рангу 
Генріха Люшкова (статті 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як член родини 
зрадника батьківщини вислана до Казахстану 
на 5 років. з січня 1940 р. лікар поліклініки 
м. Акмолінськ. Нагороджена медаллю «за до-
блесний труд в великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Реабілітована 25 січня 1957 р.

люШкова Рахіль соломонівна наро-
дилася 1868 р. у м. бердичів бердичівського 
пов. Київської губ. єврейка, з кустарів, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 20 червня 
1938 р. за підозрою у причетності до терорис-
тичної антирад. організації, як родичка втіка-
ча за кордон комісара держбезпеки 3-го рангу 
Генріха Люшкова (статті 548, 5410, 5411 КК 

УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 5 жовтня 1939 р. як член родини 
зрадника батьківщини вислана до Казахстану 
на 5 років. померла 23 грудня 1939 р. у пере-
сильній в’язниці м. Алма-Ата від інфаркту. 
Реабілітована 25 січня 1957 р.

люШневський павло касïерович 
народився 1903 р. у м. Городок Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
на хут. Крейдянка вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червоний прапор». 
У 1932 р. під слідством ДпУ УСРР за к.-р. на-
ціоналістичну роботу. 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 12 вересня 1959 р.

лягодкіна надія адамівна народилася 
1892 р. у м. Тарноград бєлгорайського пов. 
Люблінської губ. Росіянка, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Лікпом 4-ї поліклініки. заарештована 10 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала в північзалізничтабі. Справу закрито 
слідчастиною НКвС м. Харкова 5 березня 
1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), звільнена 
з-під варти 10 квітня 1940 р. У 1943 р. перебу-
вала під слідством УНКДб по Харківській обл. 
за зраду батьківщині (ст. 541 п. «а» КК УРСР).

лядський микола мефодійович наро-
дився 1890 р. у с. Муратове Старобільського пов. 
Харківської губ. Українець, із священнослужи-
телів, освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у с. Федорівка великобурлуцького р-ну 
Харківської обл. без певних занять, до 1936 р. 
священик, до 8 липня 1937 р. учитель лікнепу. 
заарештований 25 серпня 1937 р. за антирад. 
прояви та розмови (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 червня 1989 р.

лядський сергій мефодійович наро-
дився 1880 р. у с. Новоохтирка Старобіль-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня спеці-
альна, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без певних 
занять, колишній священик. У 1935—1936 рр. 
під слідством НКвС УСРР за антирад. агіта-
цію. заарештований 20 серпня 1937 р. за к.-р. 
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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 14 лютого 1994 р.

ляза герш коïелевич народився 1895 р. 
у м. Грабовець Грубешівського пов. Люблін-
ської губ. єврей, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
фабрики головних уборів. заарештований 
12 серпня 1937 р. за проведення розвідуваль-
ної та антирад. діяльності (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 546 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 8 січня 
1940 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

лякс яків наóмович народився 1904 р. 
у м. Люблін Люблінської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1923 рр. член молодіжної організації при со-
ціал-демократичній партії польщі та Лит-
ви, у 1932—1936 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Робітник фабрики ім. Тінякова. 
заарештований 8 серпня 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 22 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

лялевиЧ мар’ян казимирович народив-
ся 1903 р. у с. Соболівка житомирського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Михайлівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний маяк». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 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 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

лялин федір єгорович народився 1883 р. 
у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1920 р. під слідством Ов 13-ї ар-
мії південно-західного фронту за службу 
в контррозвідці білих. заарештований 26 бе-
резня 1938 р. за к.-р. розвідувальну діяльність 
на користь іноземної держави (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено  

ухвалу про розстріл. Розстріляний 22 травня 
1938 р. Реабілітований 8 липня 1960 р.

лялюк (лелюк) йосиï онóфрійович наро-
дився 1904 р. у м. Львів Львівського пов. провін-
ції Східна Галичина Австро-Угорської імперії. 
Українець, з робітників, освіта середня, з 1929 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Майстер 
ХТз. заарештований 15 листопада 1937 р. за 
підозрою у проведенні розвідувальної діяльнос-
ті (ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС та проку-
рора 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 березня 1958 р.

лялюк мирон федорович народився 
1872 р. на хут. Лялюки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Лялюки 
Харківського р-ну Харківської обл. На утри-
манні сина. У 1931 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав і висланий до північ-
ного краю. заарештований 18 вересня 1937 р. 
за агітацію проти хлібозаготівлі та всіх заходів 
рад. влади (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 25 липня 1994 р.

лялюк федір іванович народився 1896 р. 
у с. жихар Харківського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. жихар Харківського р-ну 
Харківської обл. Робітник харківського заводу 
«Світло шахтаря». заарештований 21 жовтня 
1937 р. за шпигунську 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. Роз-
стріляний 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 10 квітня 1959 р.

ляміна клавдія олексіївна, див. ЧЕÐ-
НЯÂСЬÊА (Лÿì³íà) Êлàâä³ÿ Олåêñ³¿âíà.

лянге карл авгóстович народився 1895 р. 
у с. Цвітянка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Колодязне Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Шлях до соціалізму». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 18 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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1960 р.

ляскало георгій федорович народився 
1887 р. у м. полтава полтавської губ. Украї-
нець, з кустарів, освіта початкова, позапарт., 
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у 1905—1920 рр. член партії соціалістів-револю-
ціонерів. проживав у Харкові. Робітник артілі 
«Машинар». У 1920 р. під слідством Харківської 
губчека як есер. заарештований 6 листопада 
1937 р. як член антирад. терористичної есерів-
ської повстанської організації (статті 542, 548, 
5411 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 29 січня 1960 р.

лясковець стеïан йосиïович наро-
дився 1899 р. у м. Домбровиця Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1918—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Літпрацівник. зааре-
штований 22 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5413 КК УРСР) і комісі-
єю 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 30 грудня 1958 р.

ляскоРонський микола вікторович 
народився 1906 р. і проживав у Харкові. На-
ціональність невідома, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Інструктор-організатор фізкультури стадіо-
ну «здоров’я». заарештований 21 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (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 7 грудня 1937 р.

лясса альфред гóгович народився 
1893 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. пе-
троковської губ. Німець, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. 
бухгалтер Монтажтехтресту. заарештований 
21 вересня 1937 р. за шпигунство та за фа-
шистську діяльність (статті 5410 ч. 1, 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 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 лютого 1958 р.

лясса текля іванівна народилася 1892 р. 
у м. Мінськ Мінської губ. полька, походження 
невідоме, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в Харкові. Службовець фінвідділу ХЕТзу. 
заарештована 14 листопада 1937 р. як дружина 
зрадника батьківщини (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 висла-
на до Казахстану на 5 років. На 1957 р. прожи-
вала в Харкові. Реабілітована 11 вересня 1957 р.

ляУ герберт авгóстович народився 1905 р. 
у с. Новоолександрівка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у с. Кам’янка 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний Оскіл». У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. за шпи-
гунсько-розвідувальну діяльність (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 1 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 листопада 1964 р.

ляУнзон освальд карлович народився 
1900 р. у с. бальвержишки Маріампольського 
пов. Сувалкської губ. Німець, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник цеху заводу № 183. заарештова-
ний 9 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 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 11 червня 1957 р.

ляУШ бернард юлісович народився 
1901 р. у кол. Лісобуда житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «2-га п’ятирічка». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 19 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 ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

лях іван іларіонович народився 1888 р. 
у с. Одрадна Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Фінансист трес-
ту приміських господарств. заарештований 
11 березня 1938 р. як член антирад. есерівської 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 547, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 13 листопада 1956 р.

лях ізраїль юдович народився 1906 р. 
у м. білосток білостоцького пов. Гроднен-
ської губ. єврей, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач магазину за-
водхарчоторгу. заарештований 17 листопада 
1937 р. за шпигунську та шкідницьку діяль-
ність, наклепи на СРСР у листуванні з рід-
ними у польщі (статті 546, 547 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
1 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
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від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

лях олександр харитонович народився 
1892 р. у с. Хухра Охтирського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший ре-
візор Сільгоспбанку. заарештований 7 лютого 
1938 р. як член військової бойової організації 
(ст. 5411 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 9 жовтня 1959 р.

ляхов дмитро григорович народився 
1878 р. у с. Дар’їно Суджанського пов. Кур-
ської губ. Українець, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. пекар 
їдальні № 9 Трансторгхарчу Управління півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 1 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
3 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у пром-
колонії НКвС у Харкові та Лебединській 
в’язниці. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків-пас. 22 червня 1939 р. за недостат-
ності доказів зі звільненням з-під варти.

ляхов іван макарович народився 1907 р. 
у с. Довжанка вовчанського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Довжанка Друга вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Чоботар про-
мартілі ім. Максима Горького. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 6 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, спрямовану на зрив трудової 
дисципліни та за участь у організації громад 
старообрядців (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 8 червня 1989 р.

ляхов іван прокоïович народився 
1890 р. на хут. Лобанівка вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав на хут. Лобанівка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Чоботар 
артілі. заарештований 19 грудня 1937 р. за 
к.-р. агітацію проти виборів до верховної Ра-
ди, за розкладання колгоспу (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

ляхов макар гаврилович народився 
1867 р. у с. Довжанка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Довжанка віль-
хуватського р-ну Харківської обл. без певних 

занять, священик старообрядець. У 1929 р. 
розкуркулений. У 1930 р. висланий за межі 
сільради. заарештований 25 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, спрямовану на зрив виборів 
до верховної Ради (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особ ливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 1 липня 1989 р.

ляхов максим леонтійович народив-
ся 1884 р. у с. Довжанка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, [пись-
менний], позапарт. проживав у с. Довжан-
ка Друга вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Тесляр-кустар. У 1931 р. розкуркулений. 
У 1932 р. трійкою ОДпУ як куркуль (ст. 127 
КК УСРР) позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. заарештований 6 вересня 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 20 жовтня 1989 р.

ляховенко павло никифорович наро-
дився 1891 р. у с. Долина Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1917 р. проживав 
у Харкові. заступник директора з адміністра-
тивно-господарської частини Харківського ве-
теринарного інституту. заарештований 28 трав-
ня 1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 20 жовтня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1957 р.

ляШевиЧ василь стеïанович народився 
1898 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер Каганович-
ського райздороввідділу м. Харкова. заарешто-
ваний 3 травня 1938 р. як член шпигунської ди-
версійної організації (статті 546, 549 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 20 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).  
звільнений з-під варти 25 березня 1939 р. 

ляШевиЧ іван стеïанович народився 
1891 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Начальник 
відділу постачання водотресту м. Харкова. за-
арештований 20 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 грудня 1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Архангельсько-
му вТТ. Реабілітований 15 листопада 1955 р.
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ляШевиЧ парасковія стеïанівна наро-
дилася 1902 р. у м. полтава полтавської губ. 
Українка, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживала у м. полтава полтавської 
обл. Домогосподарка. заарештована 8 вересня 
1938 р. як дружина члена правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 жовтня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент віддана під гласний нагляд орга-
нів НКвС за місцем проживання на 2 роки. 
Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

ляШевський антон миколайович на-
родився 1896 р. у с. Сушки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., член вКп(б) до 
1932 р. проживав у с. Федорівка барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червона Україна». У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 1 січня 1938 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 роз-
стріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 червня 1972 р.

ляШевський максим миколайович 
народився 1898 р. у с. Сушки житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексан-
дрівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Робітник артілі «На великому зламі». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 20 січ-
ня 1938 р. за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 547 
КК УРСР) і Харківським облсудом 11 серпня 
1939 р. виправданий (ст. 302 ч. 1 КпК УРСР).

ляШенко андрій андрійович народився 
1891 р. у с. Медведівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Со-
снівка Старовірівського р-ну Харківської обл. 
Слюсар винокурні в с. Медведівка. заарешто-
ваний 23 вересня 1937 р. як колишній праців-
ник підприємства фон дер Лаунеса, який про-
водив шпигунську роботу на користь Німеч-
чини (статті 546, 5410 ч. 1 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 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 18 грудня 1959 р.

ляШенко василь дмитрович народився 
1910 р. на хут. побиванка Гадяцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, з 1932 р. член вЛКСМ, позапарт. 
проживав у с. Сахновщина Сахновщинського 

р-ну Харківської обл. зоотехнік райземвідділу. 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію та шкідницьку роботу в галузі тваринни-
цтва (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 18 жовтня 1937 р. (ст. 547 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу. Телеграмою 
голови верховного суду СРСР від 10 лютого 
1938 р. розстріл замінено на 15 років позбав-
лення волі з обмеженням у правах на 5 років, 
а ухвалою верховного Суду СРСР від 8 верес-
ня 1939 р. справу перекваліфіковано за ст. 97 
КК УРСР з засудженням на 5 років позбав-
лення волі. Реабілітований 28 березня 1990 р.

ляШенко денис андрійович народився 
1883 р. у с. Курилівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Курилівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
силікатного заводу. заарештований 7 листо-
пада 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. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 7 грудня 1958 р.

ляШенко єгор андрійович народився 
1903 р. на хут. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. піщанка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Коваль 
колгоспу ім. петровського. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 20 листопада 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. покарання відбував у вішерському табпунк-
ті Усольтабу. Реабілітований 30 червня 1960 р.

ляШенко йосиï андрійович народився 
1907 р. на хут. баранове Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. бара-
нове Шевченківського р-ну Харківської обл. 
продавець магазину сільспоживкооперації. 
заарештований 25 лютого 1938 р. як член 
антирад. націоналістичної повстанської ор-
ганізації (статті 542, 547, 5410, 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 20 лютого 1958 р.

ляШенко іван денисович народився 
1906 р. у с. Курилівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Курилівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
деревообробного заводу на ст. Куп’янськ-вузл. 
півн.-Донецької залізниці. заарештований 
13 січня 1938 р. як син куркуля, який обман-
ним шляхом влаштувався на роботу на тран-
спорт (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півн.-
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Донецької залізниці 8 липня 1938 р. засуджений 
на 6 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. Ухвалою залізничної колегії 
верховного Суду СРСР від 16 грудня 1940 р. 
вирок лінсуду скасовано, справу направлено 
на новий розгляд. Лінсудом півн.-Донецької 
залізниці 24 квітня 1941 р. справу закрито. 

ляШенко іван захарович народився 
1919 р. у с. Ляшівка валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., член вЛКСМ. проживав у с. Ля-
шівка Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
завідувач клубу колгоспу ім. будьонного. за-
арештований 4 листопада 1937 р. за поширення 
провокаційних чуток (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито Нововодолазьким Рв НКвС 
26 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
3 жовтня 1938 р. з-під варти звільнений.

ляШенко іван іванович народився 1902 р. 
у с. петропавлівка Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, у 1928—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. завідувач Куп’янського райземвідділу. за-
арештований 22 серпня 1937 р. як член к.-р. 
шкідницької групи правих у сільському госпо-
дарстві (статті 547, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 16 вересня 1937 р. (статті 5411, 547 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю майна. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 квітня 1958 р.

ляШенко іван сïиридонович наро-
дився 1909 р. у с. вербівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вербівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник ДАРДз № 2 у м. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. заарештований 5 квітня 
1938 р. як член диверсійної шпигунської гру-
пи (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

ляШенко микола якович народився 
1903 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
ст. Куп’янськ-Сорт. півн.-Донецької залізни-
ці. Майстер вагонного депо. заарештований 
29 квітня 1938 р. як член правотроцькістської 
організації та за підривну роботу (статті 547, 
5411 КК УРСР) і лінсудом півн.-Донецької 
залізниці 10 жовтня 1938 р. засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ з обмежен-
ням прав на 5 років і конфіскацією особис-
того майна. Реабілітований 20 травня 1958 р.

ляШенко митрофан венедиктович на-
родився 1900 р. у с. Кучерівка Куп’янського 

пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. петро-
павлівка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Електромонтер цукрозаводу. У 1930—1931 рр. 
під слідством Куп’янського райвідділку ДпУ 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УСРР). 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію серед колгоспників і робітників заводу 
(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 8 червня 1989 р.

ляШенко наталія дмитрівна народи-
лася 1895 р. у с. петропавлівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала в м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 28 жовтня 1937 р. 
як дружина ворога народу, за вороже став-
лення до заходів рад. влади та за к.-р. настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу, 6 листопада 1945 р. з-під варти звіль-
нена. Реабілітована 13 березня 1959 р.

ляШенко олександр євтихійович наро-
дився 1889 р. у с. Олександрівка Херсонської губ. 
Українець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1932—1933 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Машиніст паровозного депо ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 14 лютого 
1938 р. як член к.-р. організації та за шкідни-
цтво (статті 547, 5411 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
30 листопада 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ляШенко олексій венедиктович наро-
дився 1903 р. у с. петропавлівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петропав-
лівка Куп’янського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник цукрозаводу «Спартак». позбавлений 
виборчих прав. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію, 
дискредитацію заходів рад. влади, поширення 
к.-р. провокаційних чуток та вихваляння цар-
ського ладу (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 19 березня 1965 р.

ляШенко семен костянтинович на-
родився 1900 р. у м. валки валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. завідувач бази Харчоторгу. заарешто-
ваний 10 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
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Лозівським Рв НКвС 1 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

ляШенко стеïан омелянович народив-
ся 1907 р. у с. Сирівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Сирівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Ста-
ліна. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
7 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію, поши-
рення к.-р. провокаційних чуток про голод 
у СРСР (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 Каспійському вТТ. Достроково звільнений 
з-під варти 4 лютого 1944 р. за рішенням 
Астраханського облсуду від 28 січня 1944 р.  
На 1959 р. працював у відділенні заготзерна 
в с. Кислівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 29 січня 1960 р.

ляШенко стефан омелянович народив-
ся 1903 р. у с. Сирівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Сирівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. пасічник колгоспу 
ім. Сталіна. У 1932 р. розкуркулений. зааре-
штований 7 листопада 1937 р. за к.-р. агіта-
цію, поширення к.-р. провокаційних чуток 
про голод у СРСР (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання  
відбував у 8-му відділенні бамтабу у м. Сво-
бодний. Реабілітований 29 грудня 1963 р.

ляШко данило герасимович народився 
1894 р. у с. Мартова вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мартова печенізь-
кого р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Комінтерну. заарештований 18 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 14 жовтня 
1938 р. засуджений на 5 років позбавлення 
волі у вТТ з обмеженням прав на 2 роки. Ре-
абілітований 2 грудня 1958 р.

ляШков зиновій іванович народився 
1899 р. у м. бєльці бєлецького пов. бессараб-
ської губ. Українець, із селян, письмен. поза-
парт. проживав у с. Костянтинівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Шофер Ана-
ньївського бурякорадгоспу. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 27 грудня 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 4 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 11 листопада 1960 р.

ляШов семен миколайович народився 
1893 р. у с. Суха Гомільша зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. зміїв 
зміївського р-ну Харківської обл. заготівель-
ник утильсировини зміївської райспожив-
спілки. У 1929 р. позбавлений виборчих прав. 
У 1931(33) р. розкуркулений. заарештований 
20 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), 15 травня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
23 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

ляШУк андрій андрійович народився 
1888 р. у с. Голиші Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Токарівка зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. заарештований 27 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 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 грудня 1968 р.

ляШУк (лящóк) данило андрійович на-
родився 1893 р. у с. Голиші Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новогри-
горівка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний Донбас». У 1931 р. 
у Харкові за шпигунство на користь польщі 
позбавлений волі на 5 років. У 1936 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної організації та за 
шпигунство на користь польщі (статті 546, 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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

ляШУк максим сергійович народився 
1908 р. у с. Лядець [пінського пов. Мін-
ської губ.] білорус, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник обласного Медбудтресту. заарештова-
ний 10 жовтня 1937 р. за розвідницьку ді-
яльність (ст. 541 п. «а» 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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1989 р.

ляШУк микита васильович народився 
1895 р. у с. Осова Люблінського пов. Люблін-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
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гаражу Хаторгу. заарештований 14 листопада 
1937 р. за розвідницьку діяльність (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 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

ляШУк (лящóк) петро андрійович наро-
дився 1916 р. на хут. Джерело Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новогри-
горівка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний Донбас». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 28 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. повстанської організа-
ції та за антирад. агітацію (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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 січня 1961 р.

лящ фроїм йосифович народився 
1900 р. у с. Гола пристань Дніпровського 
пов. Таврійської губ. єврей, із службовців, 
освіта вища, член вКп(б) з 1929 р. про-
живав у Харкові. Головний інженер заводу 
№ 183. заарештований 29 березня 1938 р. як 

член антирад. правотроцькістської організації 
та за шкідництво (статті 546, 547, 549, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 30 травня 1940 р. (статті 547, 
5411 КК УРСР) засуджений на 10 років по-
збавлення волі з пораженням прав на 5 років 
і конфіскацією майна. президією верховної 
Ради СРСР 27 серпня 1944 р. судимість знято, 
звільнений з-під варти достроково. проживав 
у м. Казань Татарської АРСР. Реабілітований 
5 жовтня 1955 р.

лящУк данило андрійович, див. ЛЯШÓÊ 
(Лÿщóê) Дàíèлî Аíäð³йîâèч.

лящУк петро андрійович, див. ЛЯШÓÊ 
(Лÿщóê) Ïåòðî Аíäð³йîâèч.

лящУк стеïан федорович народився 
1906 р. у Києві. Росіянин, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1918—1920 рр. член 
РКСМ. проживав у с. Карачівка Харківського 
р-ну Харківської обл. Старший контрольний 
майстер харківського заводу № 135. зааре-
штований 1 вересня 1937 р. за розвідницьку 
діяльність (ст. 541 п. «а» через ст. 16 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.

м

ма тішан василь іванович народився 
1899 р. у с. Хосижен, Китай. Китаєць, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Охоронець артілі ім. 8-го з’їзду Рад. 
заарештований 22 лютого 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (статті 546, 548, 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

магаРдиЧан акоï маргарович народив-
ся 1877 р. у м. Тензор, Туреччина. вірменин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. без певних занять. зааре-
штований 19 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної націоналістичної дашнацької 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР). помер 
15 грудня 1938 р. у Харківській в’язниці № 5. 
Справу закрито УДб НКвС по Харківській обл. 
4 січня 1939 р. Реабілітований 29 жовтня 1997 р.

магда іван михайлович народився 
1880 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. барвінкове бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Фотограф 
житлкоопу. заарештований 2 жовтня 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 років. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

магда стеïан Романович народився 
1899 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. василівка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. завідувач 
пекарні Гусарівського сільспоживтовариства. 
У 1929 р. розкуркулений. У 1933 р. за к.-р. 
діяльність засуджений на 2 роки позбавлення 
волі умовно. заарештований 3 серпня 1937 р. 
за к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

магіт лев григорович народився 1896 р. 
у м. Миколаїв Херсонського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. бухгалтер фінансово-
го відділу ХОУ НКвС. заарештований 31 лип-
ня 1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 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 28 вересня 1956 р.

магнеР лев ізраїльович народився 
1898 р. у м. житомир житомирського пов. 
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волинської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1917 р. член партії 
лівих соціалістів-революціонерів, у 1920 — 

1925 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Розклеювач афіш естрадного бюро. зааре-
штований 6 квітня 1938 р. як член антирад. 
терористичної сіоністсько-шпигунської орга-
нізації (статті 546, 548, 5410, 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.

мадай іван дмитрович народився 1898 р. 
у с. Ляшки Ярославського пов. провінції Схід-
на Галичина Австро-Угорської імперії. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ст. Харків-пас. півд. за-
лізниці. У 1927 і 1929 рр. під арештом ДпУ 
УСРР за підозрою у шпигунстві. заарештова-
ний 28 серпня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 2 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 3 грудня 1957 р.

мадиЧ іван стеïанович народився 
1894 р. у с. Нова Синява Літинського пов. по-
дільської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. бригадир рад-
госпу «Комуніст». У 1929 р. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 17 жовтня 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 м. Улан-Уде бурят-Монголь-
ської АРСР. Реабілітований 14 червня 1989 р.

мадонян беніамін петросович наро-
дився 1897 р. у м. Салмас, персія. вірменин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач магазину «Ара-
рат». заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. 
націоналістичну та шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), постановою 
УДб УНКвС по Харківській обл. від 31 січня 
1939 р. справу направлено до військової про-
куратури ХвО на припинення зі звільненням 
з-під варти, рішення у справі відсутнє.

мадоян стеïан кирилович народився 
1914 р. у м. Ардануч, Туреччина. вірменин, 
із селян, освіта незакінчена вища, позапарт., 
член вЛКСМ з 1930 р. проживав у Харкові. 
Студент ХІСІ. заарештований 5 лютого 1938 р. 
за к.-р. націоналістичну та шпигунську діяль-
ність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), поста-
новою УДб УНКвС по Харківській обл. від 
15 лютого 1939 р. справу направлено до вій-
ськової прокуратури ХвО на припинення зі 
звільненням з-під варти, рішення у справі від-
сутнє. звільнений з-під варти 23 лютого 1939 р. 

маєвська Раїса миколаївна, див. ША-
ÏОÂАЛОÂА (Ìàºâñüêà) Ðà¿ñà Ìèêîлà¿âíà.

маєвський олексій павлович наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, із службовців, освіта незакінчена вища, 
позапарт. Економіст-плановик Харківської 
облспоживспілки. заарештований 20 квітня 
1938 р. як член к.-р. бойової білогвардійської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 28 листопада 1938 р. за недоведеності 
складу злочину (ст. 197 КпК УРСР). звільне-
ний з-під варти 7 грудня 1938 р.

маєвський Рейнгольд вільгельмович 
народився 1901 р. у с. Оленівка житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. волоська балаклія Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «вільне жит-
тя». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 16 грудня 1937 р. за антирад. агіта-
цію та шкідницьку 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

мажаРа іван зиновійович народився 
1895 р. у с. Основинці богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Основинці 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Технік-
садовод опорного пункту Краснокутської садів-
ничої станції. заарештований 27 липня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
УСДРп «лівих незалежних» (статті 542, 548, 
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.

мазвіР клав іванович народився 1875 р. 
у Іллукстському пов. Курляндської губ. Латві-
єць, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1932 р. проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. як член к.-р. 
націоналістичної шпигунської організації (стат-
ті 546, 549 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 20 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

мазін Роман федорович народився 
1902 р. у с. Стариця бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Стариця вовчан-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
заарештований 17 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (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. Ре-
абілітований 14 вересня 1963 р.

мазко арсентій стеïанович народився 
1904 р. на хут. Лиман Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав на хут. Лиман Другий Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 2 грудня 1937 р. за спів 
к.-р. частівок, спрямованих проти колгоспно-
го ладу, за антисемітські виступи, нецензурні 
висловлювання та вихваляння буржуазного 
ладу (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 пів-
нічуралтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

мазко пилиï федорович народився 1901 р. 
на хут. Лиман Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав на ст. Куп’янськ-вузл. півн.-
Донецької залізниці. Ремонтний робітник стан-
ції. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
12 січня 1938 р. за антирад. настрої та прихову-
вання свого куркульського походження (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півн.-Донецької за-
лізниці 15 липня 1938 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав 
на 4 роки. Реабілітований 15 березня 1994 р.

мазняк іван федорович народився 
1914 р. на хут. Новоолексіївка Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав ст. булацелівка півн.-Донецької за-
лізниці. Ремонтний робітник 9-ї дистанції ко-
лії півн.-Донецької залізниці. заарештований 
20 вересня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
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 років. Реабілітований 31 серпня 1989 р.

мазняк федір семенович народився 
1911 р. у с. базаліївка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. базаліївка печенізь-
кого р-ну Харківської обл. без певних занять. 
заарештований 5 серпня 1937 р. як куркуль, 
за крадіжки та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 11 вересня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 7 червня 1989 р.

мазУленко федір михайлович народив-
ся 1882 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Технік-
архітектор Союзтранспроекту. заарештований 
22 жовтня 1937 р. як член к.-р. троцькістсько-
націоналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 

по Харківській обл. 25 грудня 1937 р. (стат-
ті 548, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

мазУР герасим петрович народився 
1904 р. у с. Монастирець [Самбірського пов.] 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1927—1929 рр. член вЛКСМ. 
проживав у Харкові. Черговий інженер місь-
кої електромережі «Харенерго». У 1933 р. під 
арештом ДпУ УСРР. заарештований 14 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
фашистської організації ОУН (статті 546, 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 25 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

мазУР карл михайлович народився 
1905 р. у с. Лобріївка Херсонського пов. Хер-
сонської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
у Харкові. Інструктор Харківського обласно-
го комітету Кп(б)У. заарештований 7 липня 
1938 р. як член правотроцькістської організа-
ції (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
22 травня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).  
звільнений з-під варти 25 травня 1939 р.

мазУР костянтин якович народився 
1900 р. у стан. Старомихайлівська Лабінсько-
го відділу Кубанської обл. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1931 р. член 
вКп(б). проживав у с. вільхуватка вільхуват-
ського р-ну Харківської обл. завідувач віль-
хуватського культунівермагу. заарештований 
19 вересня 1937 р. за к.-р. троцькістську агі-
тацію та розповсюдження забороненої літера-
тури шляхом продажу через магазин (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і спецколегією Харківського 
облсуду 11 січня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 11 травня 1990 р.

мазУР микола дмитрович народився 
1897 р. у м. борислав Дрогобицького пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківської МТС. заарештований 28 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
Румунії (ст. 541 п. «а» 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 25 листопада 1958 р.

мазУР михайло дмитрович народився 
1901 р. у с. Східниця Дрогобицького пов. про-
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вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, з робітників, освіта початко-
ва, член вКп(б) з 1927 р. проживав у Харко-
ві. Робітник навчально-експериментального 
заводу № 2 Харківського технологічного ін-
ституту. заарештований 17 листопада 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (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 17 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1959 р.

мазУР овсій давидович народився 1899 р. 
у м. Чигирин Чигиринського пов. Київської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. вантажник культ- 
бази Харпромторгу. заарештований 1 серпня 
1938 р. за те, що викинув у смітник більше 300 
значків із портретом тов. Кірова (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УРСМ ХОУ НКвС 
20 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мазУР стеïан мартиянович народився 
1877 р. у с. Худоліївка Чигиринського пов. Ки-
ївської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
петрівського р-ну Харківської обл. Робітник 
радгоспу ім. Челюскінців. У 1929 р. розкурку-
лений. У 1930 р. разом з родиною висланий 
до північного краю. заарештований 4 серпня 
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 13 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 жовтня 1992 р.

мазУР франк сильвестрович народився 
1913 р. у с. Клекотина Могилівського пов. по-
дільської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Шляхова Кегичівсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник цукрозаводу 
ім. Леніна. заарештований 20 січня 1938 р. як 
прибічник фашистської польщі, за антирад. 
та к.-р. діяльність (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. Розстріляний 10 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 липня 1989 р.

мазУРик пилиï васильович народився 
1896 р. у с. поташня подільської губ. Украї-
нець, із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач інституту підвищення квалі-
фікації господарників Наркомату місцевої про-
мисловості. заарештований 12 березня 1938 р. 
за участь в антирад. військовій націоналістичній 
терористичній організації (статті 542, 548, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 20 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

мазУРкевиЧ йосиф теофілович наро-
дився 1904 р. у с. пліщин заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Огіївка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Червоний жовтень». Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 27 квітня 
1933 р. (статті 546, 5410 КК УСРР) позбавле-
ний волі в концтаборі на 3 роки. заарештова-
ний 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 
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 1990 р. і 11 серпня 1989 р.

мазУРкевиЧ юлій теофілович (феофа-
нович) народився 1902 р. у с. пліщин заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Дар-
Надежда Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». Ухвалою 
особливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
27 квітня 1933 р. (статті 546, 5410 КК УСРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 3 роки. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
28 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 5 листопада 1959 р.

мазУРовський павло михайлович 
народився 1888 р. у м. Умань Уманського 
пов. Київської губ. Українець, з міщан, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. пенсіо-
нер-інвалід. заарештований 23 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію, належність до білогвар-
дійського підпілля (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 13 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 березня 1989 р.

майбоРода денис омелянович народив-
ся 1874 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Нікополь барвінків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник Крама-
торського заводу ім. Куйбишева. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 10 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 19 вересня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

майбоРода іван омелянович народився 
1916 р. у с. замостя зміївського пов. Харків-



547Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

ської губ. Українець, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. Служив на роз’їзді Таловий 
Далекосхідної залізниці. Червоноармієць 199-
го арт. полку, кухар. заарештований 31 січ-
ня 1938 р. за диверсійну шкідницьку діяль-
ність у харчоблоці полку (ст. 587 КК РРФСР) 
і військовим трибуналом 26-го стріл. корпусу 
31 травня 1939 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Ухвалою військової колегії верховного 
Суду СРСР від 1 листопада 1940 р. вирок вій-
ськового трибуналу скасовано, справу закрито.

майбоРода іван хомич народився 
1914 р. у м. великий Токмак бердянського 
пов. Таврійської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1931—1932 рр. член 
вЛКСМ. Служив у сел. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Курсант школи зв’язку 
ХвО. заарештований 29 серпня 1937 р. за к.-р. 
троцькістську агітацію та невиконання наказів 
командира (статті 5410 ч. 1, 20613 КК УРСР) 
і військовим трибуналом 14-го стріл. корпусу 
ХвО 8 жовтня 1937 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав  
на 2 роки. Реабілітований 7 березня 1989 р.

майбоРода леонід євгенович народив-
ся 1891 р. у с. замістя зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Черемушна 
зміївського р-ну Харківської обл. Ремонтний 
робітник служби колії півн.-Донецької заліз-
ниці. заарештований 11 травня 1938 р. як член 
шпигунської диверсійної організації (статті 541 

п. «а», 546, 547, 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. Сталіно Сталін-
ської обл.]. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

майбоРода олександр антонович на-
родився 1906 р. у с. Мачухи полтавського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., член вЛКСМ з 1925 р. прожи-
вав у Харкові. Старший науковий співробітник 
відділу кінських хвороб НДІ експериментальної 
ветеринарії. заарештований 28 січня 1938 р. як 
член антирад. терористичної шкідницької ор-
ганізації правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 2 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

майбоРода павло якович народився 
1883 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. Охоронець 
свинорадгоспу № 2. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 2 жовтня 1937 р. за антирад. 
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 То-
масинтабі. Реабілітований 14 лютого 1994 р.

майбоРода петро якович народився 
1879 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Нікополь барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Сигнальник 
ст. Гусарівка півд. залізниці. заарештований 
8 лютого 1938 р. як член антирад. організації 
та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 13 квітня 1939 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

майбоРода тарас леонтійович народив-
ся 1902 р. у с. замостя зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. замостя зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник ст. зміїв півн.-
Донецької залізниці. заарештований 30 листо-
пада 1937 р. як член диверсійної шкідницької 
організації (статті 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 26 листопада 1959 р. 

майбоРода яків павлович народився 
1911 р. у с. Нікополь Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Нікополь 
барвінківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Краматорського заводу «Крам інбуд». 
заарештований 10 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у волго-
табі. На 1957 р. проживав за старою адресою. 
Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

майдат наóм давидович народився 
1900 р. у м. жихлін варшавської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт., у 1928—
1935 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник взуттєвої фабрики № 5. заарештова-
ний 14 липня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 17 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

майєР андрій едóардович народився 
1910 р. у кол. беззаботівка Олександрівського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і працю-
вав комбайнером у зернорадгоспі ім. 7-го з’їзду 
Рад у барвінківському р-ні Харківської обл. за-
арештований 20 січня 1938 р. за к.-р. агітацію та 
диверсійну діяльність (статті 549, 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 26 жовтня 1956 р.
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майєР еміль данилович народився 
1906 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 8 груд-
ня 1937 р. за к.-р. діяльність і агітацію проти 
рад. влади (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 роз-
стріл. Розстріляний 28 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 16 жовтня 1959 р.

майєР емма фрідріхівна народилася 
1895 р. у с. Нейзац Сімферопольського пов. 
Таврійської губ. Німкеня, з міщан, освіта се-
редня, позапарт. проживала у Харкові. Домо-
господарка. заарештована 21 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 17 жовтня 1939 р. як соціально небезпеч-
ний елемент вислана до Казахстану на 5 ро-
ків. Реабілітована 4 квітня 1989 р.

майєР іван пилиïович народився 1895 р. 
у с. Тимошівка Мелітопольського пов. Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Червоне село Лозівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Червоне 
село». заарештований 24 січня 1938 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. (статті 5410, 5411 
КК УРСР) 27 березня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 вересня 1958 р.

майєР яків данилович народився 
1900 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 8 грудня 
1937 р. за антирад. 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 червня 1959 р.

майза арнольд адамович народився 
1894 р. у м. Ревель Ревельського пов. Естлянд-
ської губ. Естонець, з робітників, освіта неза-
кінчена вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший інженер відділу нормалізації ХЕТзу. 
заарештований 3 жовтня 1937 р. за шпигунську 
та диверсійну діяльність (статті 546, 547, 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 9 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

майза еріх адамович народився 1896 р. 
у м. Ревель Ревельського пов. Естляндської губ. 
Естонець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер майсте-
рень ХЕТІ. заарештований 13 жовтня 1937 р. 
за шпигунсько-диверсійну діяльність і як агент 
іноземних розвідок (статті 546, 549, 5411 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 9 січня 1938 р. 
(ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 5 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 2 роки. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 10 листопада 1989 р. 

майза олена тимофіївна народилася 
1893 р. і проживала в Харкові. Росіянка, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Домогос-
подарка. заарештована 11 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого за шпигунство на ко-
ристь Німеччини (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 1957 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 17 травня 1957 р.

майзель Рафаїл гаврилович народився 
1901 р. у м. Слуцьк Слуцького пов. Мінської 
губ. єврей, із службовців, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. пенсіонер. зааре-
штований 10 квітня 1938 р. за участь в анти-
рад. терористичній сіоністській шпигунській 
організації (статті 546, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

майзліШ яків семенович народився 
1902 р. у м. Новоград-волинський Новоград-
волинського пов. волинської губ. єврей, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач магазину міськ-
харчоторгу. заарештований 15 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. за підозрою 
у шпигунстві позбавлений волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбував у Локчимтабі 
в Комі АРСР. Реабілітований 4 травня 1989 р.

майзнеР авгóст андрійович народився 
1891 р. у с. Новий завод житомирського пов. 
волинської губ. Німець, з робітників, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Кирилівка 
Красноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Радянський селянин». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 3 січ-
ня 1938 р. як член к.-р. організації та 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 
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розстріл. Розстріляний 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

майзнеР адольф Рóдольфович наро-
дився 1904 р. у с. Лісобуди житомирського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. [волось-
ка балаклія] Шевченківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «вільне життя». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 21 січня 1938 р. за к.-р. фашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 14 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 9 березня 1989 р.

майліс герц ієзекільович народився 
1904 р. у м. бердичів бердичівського пов. 
Київської губ. єврей, з промисловців, осві-
та вища, позапарт. проживав на ст. баглій 
Сталінської залізниці. Головний інженер бу-
дівництва баглійського азотно-тукового ком-
бінату Дніпродзержинського р-ну Дніпро-
петровської обл. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію та шкідництво 
(статті 547, 5410 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 31 березня 1938 р. 
(статті 547, 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 31 березня 1938 р. у Дніпропе-
тровську. Реабілітований 16 грудня 1958 р.

майоРов іван єгорович народився  
1893 р. у с. Старинка Чериківського пов. 
Могильовської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Суми 
Харківської обл. заступник головного бухгал-
тера буфеттресту на ст. Суми півд. залізниці. 
У 1929 р. розкуркулений і ухвалою судової 
колегії ОДпУ за к.-р. діяльність позбавлений 
волі на 3 роки. заарештований 12 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію і приховування соці-
ального походження під час влаштування на 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
14 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у пів-
нічтабі. У 1947—1956 рр. проживав у м. Котлас 
Архангельської обл. Робітник м’ясокомбінату.  
Реабілітований 19 вересня 1956 р.

майоРов михайло андріянович наро-
дився 1899 р. у с. Рузаєвка Інсарського пов. 
пензенської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник вер-
статобудівного заводу ім. Молотова. зааре-
штований 27 жовтня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (статті 546, 549, 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 30 липня 1964 р.

майстеР іван юхимович народився 
1887 р. у с. Майдан Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Копанки зачепи-
лівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
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 25 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 червня 1960 р.

майстеР лаврентій васильович народив-
ся 1880 р. у с. Майдан Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Копанки зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Тель-
мана. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 25 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
та шпигунство на користь польщі (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 30 липня 1968 р.

майстеР микола іванович народився 
1905 р. у с. Майдан Овруцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Копанки зачепилівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Моло-
това. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 30 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 6 грудня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 листопада 1955 р.

майстеР микола лаврентійович наро-
дився 1908 р. у с. Майдан Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Копанки за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. заарештований 30 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалами комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 10 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у Локчимтабі. Ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
25 березня 1944 р. термін покарання зниже-
но на 1 рік. Реабілітований 10 травня 1957 р.

майстеР север’ян юхимович народився 
1908 р. у с. Майдан Овруцького пов. волинської 
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губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Копанки зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Молотова. заарештований 26 листопада 
1937 р. за к.-р. агітацію та шпигунську діяль-
ність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 31 липня 1989 р.

майстеР федір юхимович народився 
1885 р. у с. Майдан Овруцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Копанки зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. 18-річчя 
жовтня. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 25 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
діяльність на користь польщі (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 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 вересня 1968 р.

майстРенко петро митрофанович наро-
дився 1878 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Харківського верстатобудівного заводу. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за к.-р. агітацію. за-
арештований 23 грудня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

майтало йосиï матвійович народив-
ся 1894 р. у с. Лебедин Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. викла-
дач вечірньої партійної школи Червонобавар-
ського р-ну. заарештований 1 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 7 серпня 1964 р.

майЧУн демид васильович народив-
ся 1904 р. у с. Кам’янка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бердян-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Фрунзе. 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 та 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 
22 лютого 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
15 серпня 1959 р.

макайда макар данилович народився 
1890 р. у с. пузикове Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Костянти-
нівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник Ананьївського бурякорадгоспу. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалами комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 27 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 січня 1938 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 31 жовтня 1964 р.

макайонок володимир васильович на-
родився 1907 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у Харкові. бракувальник ар-
тілі «Металопромкооп». заарештований 11 лю-
того 1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
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 5 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

макаль костянтин павлович народив-
ся 1906 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Ро-
сіянин, з робітників, освіта середня, поза-
парт., у 1932—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Начальник з фізичної підготовки 
2-го авіаційного технікуму. заарештований 
30 липня 1938 р. за шпигунську та к.-р. діяль-
ність (статті 546, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 17 березня 1939 р. (ст. 5410 КК УРСР) 
виправданий за недоведеності складу злочину.

макаРевиЧ микола андрійович наро-
дився 1884 р. у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Машиніст електростанції пвРз. заарешто-
ваний 11 лютого 1938 р. як член правотроць-
кістської шкідницької організації (статті 547, 
549, 5411 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 19 квітня 1939 р. (статті 548 через ст. 17, 
549, 5410, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою військової колегії 
верховного Суду СРСР від 7 березня 1941 р. ви-
рок скасовано, справу передано на новий роз-
гляд зі стадії попереднього слідства. На липень 
1942 р. підслідний утримувався в Молотовській 
в’язниці. постановою слідчастини УНКвС по 
Молотовській обл. від 16 липня 1942 р. звинува-
чення за статтями 548 через ст. 17, 549, 5411 КК 
УРСР скасовано, а за ст. 5410 ч. 1 КК УРСР за-
лишено в силі. помер 7 серпня 1942 р. у [Крас-
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табі]. Справу закрито оперативно-чекістським 
відділом Крастабу 3 вересня 1942 р. за смертю 
підслідного. Реабілітований 13 жовтня 1958 р.

макаРенко андрій григорович народився 
1896 р. у м. березна Чернігівського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта неза-
кінчена вища, позапарт., у минулому член партії 
боротьбистів. проживав у Харкові. Артист дер-
жавного театру ім. Шевченка. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член антирад. терористичної 
організації українських есерів (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 9 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 16 лютого 1939 р.

макаРенко андріян федорович наро-
дився 1887 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
чорноробом у підсобному господарстві воло-
димирівського будинку відпочинку в Красно-
кутському р-ні Харківської обл. У 1932 р. роз-
куркулений. за невиконання плану хлібопос-
тачання та несплату податків позбавлений волі 
на 5 років з пораженням прав. заарештований 
21 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. 
погляди (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 14 червня 1989 р.

макаРенко антон іванович народився 
1902 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 19 липня 1938 р. 
за антирад. агітацію та як член к.-р. організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 31 січня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 1 рік. 
Реабілітований 10 листопада 1989 р.

макаРенко антон семенович народився 
1882 р. у с. Ков’яги валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший май-
стер ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
8 лютого 1938 р. як член к.-р. організації та за 
підривну діяльність (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 конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 27 серпня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 4 серпня 1956 р.

макаРенко борис якович народився 
1875 р. на хут. Деркачі валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав на хут. Деркачі валків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний господар». У 1930 р. розкуркуле-

ний, висланий до північного краю. У 1933 р. 
втік. заарештований 6 вересня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 17 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 1 лютого 1994 р. 

макаРенко дмитро леонтійович на-
родився 1897 р. у с. Розсохувата Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Розсохувата Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Рахівник Калинівського від-
ділення радгоспу «Кегичівка». заарештований 
3 березня 1938 р. за участь у к.-р. українській 
націоналістичній повстанській організації, 
шпигунство та к.-р. діяльність (статті 546, 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 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

макаРенко дмитро феоктистович на-
родився 1891 р. у с. Ков’яги валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Молодший стрілочник ст. Нова баварія півд. 
залізниці. заарештований 26 квітня 1938 р. 
як член польської шпигунської організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 1938 р. 
(статті 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 грудня 1958 р.

макаРенко єгор тимофійович наро-
дився 1912 р. у с. петропавлівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Котівка вовчанського р-ну Харківської 
обл. Тракторист білоколодязького радгоспу. 
У 1930 р. розкуркулений, висланий [до пів-
нічного краю]. У 1934 р. із заслання втік. за-
арештований 3 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 9 грудня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Самартабі. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 5 січня 1940 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

макаРенко іван євменович народився 
1904 р. у с. Добропілля валківського пов. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1930 р. проживав у Харкові. Інструктор с.-г. 
відділу Харківського обкому Кп(б)У. зааре-
штований 30 липня 1938 р. за статтями 547, 548, 
5411 КК УРСР і військовим трибуналом ХвО 
16 лютого 1939 р. справу направлено на дослі-
дування через те, що участь у к.-р. організації 
не підтверджена. Рішення у справі відсутнє.
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макаРенко парасковія федорівна на-
родилася 1880 р. на хут. Трохимівка валків-
ського пов. Харківської губ. Українка, із селян, 
освіта початкова. позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 8 верес-
ня 1938 р. як дружина члена правотроцькіст-
ської диверсійної терористичної організації 
(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 15 листопада 1989 р.

макаРенко сергій дмитрович народив-
ся 1901 р. у с. Черкасо-Карабущине Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Кегичівка Кегичівського р-ну 
Харківської обл. Сільгоспробітник радгоспу 
«Кегичівка». У 1932 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 1 лис-
топада 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. 
Реабілітований 24 червня 1960 р.

макаРенко тимофій петрович на-
родився 1884 р. у с. петропавлівка вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. пе-
тропавлівка вовчанського р-ну Харківської 
обл. Робітник цукрозаводу ім. петровського. 
У 1930 р. розкуркулений і висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. На засланні пере-
бував у вологодському р-ні. заарештований 
16 жовтня 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 19 листопада 1992 р.

макаРенко тихін олексійович народив-
ся 1912 р. у с. Добропілля валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт., у 1933—1937 рр. член вКп(б), 
член вЛКСМ з 1937 р. проживав у сел. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. зоо-
технік радгоспу «Червоний жовтень». зааре-
штований 21 жовтня 1937 р. як член шпигун-
сько-диверсійної 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1963 р.

макаРенко федот пантелеймонович на-
родився 1902 р. у стан. безскорбна Кубанської 
обл. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник ХТз. зааре-
штований 6 квітня 1938 р. за розвідувальну діяль-

ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 2 жовтня 1938 р. 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1959 р.

макаРов федір олексійович народився 
1891 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсон-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. високий 
Харківського р-ну Харківської обл. заступник 
головного бухгалтера відділу постачання Хар-
ківської облради Тсоавіахіму. заарештований 
4 липня 1938 р. як член антирад. білогвардій-
ської організації (статті 542, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 26 лютого 1939 р.

макаРова анфіса михайлівна народи-
лася 1912 р. у с. Курун-Гулей забайкальської 
обл. Росіянка, з міщан, освіта початкова, по-
запарт. проживала у Харкові. продавець кон-
дитерського магазину. заарештована 21 ве-
ресня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 16 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 8 серпня 1989 р.

макаРова ольга олексіївна народи-
лася 1900 р. у м. пернов перновського пов. 
Ліфляндської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Друкарка Укргідроенергопроекту. за-
арештована 5 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито Ов НКвС ХвО 
3 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

макаРова юхимія іванівна народилася 
1892 р. у с. Калдус Чембарського пов. пен-
зенської губ. Росіянка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 17 листопада 1937 р. як 
дружина засудженого японського шпигуна 
(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 27 березня 1989 р.

макаРовська ганна миколаївна на-
родилася 1889 р. у с. пекуличі перемиш-
лянського пов. провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт., у 1922—
1926 рр. член КпзУ. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 19 листопа-
да 1937 р. як дружина засудженого шпигуна 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
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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 1961 р. проживала 
в сел. велика берестовиця Гродненської обл. 
Реабілітована 30 червня 1961 р.

макаРовський георгій якович наро-
дився 1889 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
із службовців, освіта вища, позапарт., у 1917 р. 
член партії соціалістів-революціонерів. Рефе-
рент харківської контори Укрхарчопостачзбуту. 
заарештований 12 червня 1938 р. як член вій-
ськово-повстанської організації (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 3 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

макаРовський михайло григорович 
народився 1881 р. у с. Старовірівка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із свя-
щеннослужителів, освіта середня, позапарт. 
проживав у с. піски Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Священик вознесенської церкви. 
заарештований 19 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 15 квітня 1989 р.

макаРовський олексій якович наро-
дився 1876 р. у с. Свистунівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у с. Дворічна Дворічанського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять, у минулому 
священик. заарештований 19 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 травня 1989 р.

макаРовський федір васильович на-
родився 1887 р. у с. бужок золочівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1913—1916 рр. член австрійської 
соціал-демократичної партії, у 1921—1926 рр. 
член австрійської компартії, у 1926—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робіт-
ник готелю «Інтернаціонал». заарештований 
30 вересня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(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 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 30 червня 1961 р.

макаРЧУк григорій прокоïович на-
родився 1891 р. у с. Модринець Холмського 
пов. Люблінської губ. Українець, із селян, 

освіта середня спеціальна, позапарт. прожи-
вав у Харкові. завідувач лабораторії зв’язку 
Управління півд. залізниці. заарештований 
22 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (статті 541 п. «а», 547, 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 6 березня 1962 р.

макаРЧУк микола стеïанович наро-
дився 1908 р. у с. Рудня-Озерянська Овруць-
кого пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
зіївка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. У 1933 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 30 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 роз-
стріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 серпня 1963 р.

макаРян марія дмитрівна народилася 
1893 р. у с. Старовляни Сокольського пов. 
Гродненської губ. білоруска, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця хлібопекарні № 10. заарештова-
на 1 жовтня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
30 листопада 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнена з-під варти 3 грудня 1937 р.

макєєв анатолій семенович народився 
1896 р. у с. полузір’я Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Українець, з робітників, пись-
мен., член вКп(б) з 1930 р. проживав у Хар-
кові. Шофер 1-го державного миловарного за-
воду. заарештований 3 червня 1938 р. як член 
антирад. повстанської організації (статті 541 
п. «а», 548, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 17 березня 1939 р. 
за недостатності зібраних матеріалів (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

макєєв григорій іванович народився 
1900 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, у 1925—1938 рр. член вКп(б). Служив 
у м. Чита Читинської обл. Начальник відділу 
зберігання військового складу. заарештова-
ний 20 вересня 1938 р. за шпигунство (ст. 587 
КК РРФСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 29 вересня 1938 р. як член 
к.-р. організації позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Реабілітований 15 вересня 1989 р.

макєєв олександр стеïанович наро-
дився 1896 р. у с. Середній бурлук вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
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у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник Куп’янської райспоживспілки та 
сільгосппостачу. У 1929 р. майно конфіскова-
но, позбавлений виборчих прав і висланий до 
північного краю. заарештований 10 вересня 
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 Хар-
кові. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

макєєв петро єгорович народився 1900 р. 
у с. Стариця бєлгородського пов. Курської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, у 1931—
1937 рр. член вКп(б). проживав у с. п’ятницьке 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Директор Чу-
гуївського райлісгоспу. заарештований 22 жов-
тня 1937 р. як член антирад. націоналістичної 
організації (статті 542, 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою 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 26 грудня 1957 р.

макєєва варвара кирилівна народилася 
1910 р. у с. Мартове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в с. п’ятницьке Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Селянка-одноосібниця. 
заарештована 8 травня 1938 р. як дружина за- 
судженого члена антирад. терористичної органі-
зації правих (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 років. Термін пока-
рання відбувала в Темтабі, Сегежтабі та Картабі. 
На 1957 р. проживала в м. Караганда Караган-
динської обл. Реабілітована 22 березня 1957 р.

макидон георгій антонович народився 
1895 р. у м. Маріуполь Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, член вКп(б) з 1914 р. 
проживав у Харкові. Директор тресту «Украв-
тоген». заарештований 23 серпня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
28 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 3 лютого 1939 р.

макієвський-гРомов йосиф яко-
вич народився 1878 р. у с. Ліски Черкаського 
пов. Київської губ. єврей, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1904—1917 рр. член 
РСДРп(м), у 1917—1920 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. пенсіонер. заарешто-
ваний 12 червня 1938 р. за участь в антирад. 
повстанській організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР). помер 15 грудня 1938 р. у Харківській 
в’язниці № 5. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 8 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітований 29 жовтня 1997 р.

макк гóго михайлович народився 
1913 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 6 трав-
ня 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 Хар-
ківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 жовтня 1963 р.

макк михайло іванович народився 
1893 р. у Костянтиноградському пов. полтав-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Кам’яна Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Тельмана. заарештований 21 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 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.

макляк пилиï федорович народився 
1896 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. Коваль колгоспу 
ім. Орджонікідзе. заарештований 4 вересня 
1937 р. за участь у к.-р. повстанській органі-
зації (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 розстрілу невідома. 
Реабілітований 22 березня 1957 р.

маковецька ганна федотівна наро-
дилася 1900 р. у с. великі Сорочинці Мир-
городського пов. полтавської губ. Українка, 
з селян, освіта середня, позапарт., у 1920—
1936 рр. член вКп(б). проживала в м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Учитель 
Управління будівництва залізничної гілки 
ст. Красний Лиман—Куп’янськ півн.-До-
нецької залізниці. заарештована 9 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Сталінській обл. від 9 груд-
ня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбувала у північза-
лізничтабі. Реабілітована 21 лютого 1956 р. 

маковецький абрам Шмóлевич наро-
дився 1871 р. у м. Соколка Сокольського пов. 
Гродненської губ. єврей, із священнослужите-
лів, освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. без певних занять. заарештований 18 жов-
тня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. висланий до Казах-
стану на 5 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р. 
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маковецький георгій хрисанфович 
народився 1886 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у м. зміїв змі-
ївського р-ну Харківської обл. Робітник хар-
ківського магазину книгокультторгу. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 10 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 6 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

маковецький іóхо абрамович на-
родився 1908 р. у кол. Нововітебське Хер-
сонського пов. Херсонської губ. єврей, із 
священнослужителів, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник ар-
тілі «Культпраця». заарештований 2 квітня 
1938 р. як член к.-р. сіоністської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 червня 1939 р. виправданий за 
недоведеності складу злочину.

маковецький михайло хрисанфо-
вич народився 1889 р. у м. зміїв зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. зміїв зміївського р-ну Харківської обл. 
продавець лавки Хаторгу. заарештований 
28 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), а 29 травня 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Харків-
ським облсудом 16 липня 1939 р. виправда-
ний за недоведеності складу злочину.

маковецький петро федорович на-
родився 1901 р. у м. зміїв зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, з торговців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер заводу «Трансзв’язок». заарештований 
14 лютого 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
5 серпня 1938 р. засуджений на 6 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
5 років. Ухвалою залізничної колегії верховно-
го Суду СРСР від 7 лютого 1939 р. вирок лінсу-
ду скасовано, справу повернено на новий роз-
гляд зі стадії попереднього слідства. 23 травня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито транспортним проку-
рором Основ’янської дільниці півд. залізниці 
12 червня 1939 р. за недоведеності доказів.

маковоз григорій сергійович народив-
ся 1896 р. у с. Миронівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1929 р. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Голова райради Тсоавіахіму. заарештова-
ний 1 листопада 1937 р. як член к.-р. троць-
кістської шпигунської організації (статті 541 

п. «а», 548 через ст. 17, 5411, 546, 5410 ч. 1, 5413 

КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 27 березня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 548, 5411 КК УРСР) засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 27 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 травня 1958 р.

максименко воля аврамівна народи-
лася 1909 р. у м. полтава полтавської губ. єв-
рейка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживала в Харкові. Студентка робітфаку. за-
арештована 13 жовтня 1937 р. як дружина зрад-
ника батьківщини (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої нара-
ди при НКвС СРСР від 5 лютого 1938 р. по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін покаран-
ня відбувала в богословтабі. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 лютого 1944 р. 
за високі виробничі показники і відмінну по-
ведінку в побуті термін покарання знижено 
на один рік. звільнена з-під варти 13 жовтня 
1944 р. проживала в. м. Краснотур’їнськ Сверд-
ловської обл. Реабілітована 30 травня 1956 р.

максименко гнат стеïанович на-
родився 1893 р. у сел. попасна бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1918—
1920 рр. член РКп(б), у 1927—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Куп’янськ-вузл. півн.-Донецької заліз-
ниці. заарештований 16 грудня 1937 р. як член 
антирад. диверсійної шкідницької організації 
та підривну роботу (статті 549, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Сталін-
ській обл. від 20 грудня 1937 р. позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у північзалізничтабі. постановою УНКвС по 
Сталінській обл. від 20 липня 1939 р. ухвалу осо-
бливої трійки УНКвС по Сталінській обл. ска-
совано зі звільненням від подальшого відбуття 
покарання. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

максименко іван андрійович народив-
ся 1897 р. у с. вишеньки Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт., у 1924—1926 рр. кандидат у члени 
вКп(б), у 1926—1936 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Учитель СШ № 25. заарештова-
ний 29 квітня 1938 р. як член антирад. націона-
лістичної терористичної організації (статті 548, 
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.

максименко іван трохимович наро-
дився 1900 р. на хут. бедратове Чутівсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кленове богодухівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу ім. Леніна. 
У 1931 р. розкуркулений. У 1934 р. частину 
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майна конфісковано. заарештований 10 лю-
того 1938 р. 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. Розстріляний 16 квіт-
ня 1938 р. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

максименко макар сидорович наро-
дився 1881 р. у с. великі Хутори вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. великі 
Хутори Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Сторож колгоспу «3-й Рік п’ятирічки». зааре-
штований 3 березня 1938 р. як член антирад. 
групи та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 26 серпня 1960 р.

максименко максим кирилович на-
родився 1881 р. у с. Цареборисів Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Черво-
ний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1929 р. розкуркуле-
ний. заарештований 7 вересня 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. Термін покарання відбував в Ів-
дельтабі. Реабілітований 21 квітня 1994 р.

максименко микола сергійович на-
родився 1894 р. у с. зибине вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Агроном вовчанської МТС. 
заарештований 14 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. Тер-
мін покарання відбував в Амуртабі, працював 
дорожнім робітником. Справу закрито осо-
бливою нарадою при НКвС СРСР 8 березня 
1944 р. зі звільненням з-під варти.

максименко михайло трохимович на-
родився 1886 р. на хут. бедратове Чутівського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кленове 
богодухівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу ім. Леніна. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 10 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (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 18 липня 1958 р.

максименко ніна миколаївна наро-
дилася 1898 р. у міст. Іванівка Слов’яносерб-

ського пов. Катеринославської губ. Українка, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. про-
живала в м. полтава полтавської обл. Домо-
господарка. 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 соці-
ально небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання 
на 2 роки. Реабілітована 15 листопада 1989 р.

максименко парасковія андріївна 
народилася 1902 р. і проживала в Харкові. 
Українка, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1929 р. бригадир зразкового універ-
магу № 2. заарештована 30 жовтня 1937 р. як 
дружина зрадника батьківщини (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу 
закрито УДб ХОУ НКвС 31 березня 1938 р. 
звільнена з-під варти 5 квітня 1938 р.

максименко стеïан григорович на-
родився 1904 р. у с. велика білозерка Кате-
ринославської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, у 1925—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. завідувач відділу пропаганди та агі-
тації Харківського обкому Кп(б)У, редактор 
газети «Соціалістична Харківщина». заарешто-
ваний 8 жовтня 1937 р. як член шкідницької 
терористичної організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 547, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 травня 1956 р.

максименко федір андрійович наро-
дився 1887 р. у с. Миколо-Комишувата Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, позапарт., освіта початкова. 
проживав у с. Миколо-Комишувата Красно-
градського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою ко-
легії ОДпУ від 29 січня 1930 р. (статті 5810, 5813 
КК РСФРР) позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. Термін покарання відбував до 1936 р. 
у північсхідтабі. заарештований 26 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР). 
Термін покарання відбував до 1939 р. Реабілі-
тований 24 травня 1994 р. і 6 березня 1989 р.

максименко федір стеïанович наро-
дився 1889 р. у с. Цареборисівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Чер-
воний Оскіл Ізюмського р-ну Харківської 
обл. безробітний, виключений з колгоспу 
ім. ворошилова. У 1919 р. під арештом за 
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к.-р. діяльність. У 1930 р. розкуркулений, під 
арештом за к.-р. діяльність. заарештований 
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. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 29 червня 1989 р.

максименко-доРожко марія 
яківна народилася 1904 р. у м. Кисловодськ 
п’ятигорського окр. Терської обл. Українка, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. заарешто-
вана 18 вересня 1937 р. як дружина засуджено-
го зрадника батьківщини (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 10 квітня 
1938 р. позбавлена волі у вТТ на 8 років. Тер-
мін покарання відбувала в Картабі. На 1958 р. 
проживала в м. Кисловодськ Ставрополь-
ського краю. Реабілітована 10 березня 1958 р.

максимець терентій дмитрович на-
родився 1894 р. у с. Лісоводи Кам’янець-
подільського пов. подільської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Шев’яківка вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений 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.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 25 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

максимов григорій васильович наро-
дився 1902 р. у с. Сартана Маріупольського 
пов. Катеринославської губ. Грек, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. прожи-
вав у Харкові. без певних занять, до жов-
тня 1937 р. слідчий Добрянської райміліції 
у Чернігівській обл. заарештований 15 грудня 
1937 р. за шпигунську і к.-р. націоналістичну 
діяльність (статті 546, 5410 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 29 травня 1959 р.

максимов микола андріянович наро-
дився 1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. поїзд-
ний електромонтер ст. Харків-пас. півд. заліз-
ниці. заарештований 14 січня 1938 р. за службу 
в білій армії та за антирад. розмови (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у північсхідтабі, де й по-
мер 1945 р. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

максимов павло лóк’янович народив-
ся 1895 р. у м. підкамінь провінції Східна 
Галичина Австро-Угорської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Ізюмського хімзаводу. 
заарештований 17 грудня 1937 р. як член к.-р. 
організації та за підривну роботу (статті 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Сталінській обл. від 25 грудня 1937 р. за 
участь у диверсійно-шкідницькій організації 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 січня 1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 1 вересня 1989 р.

максимов петро єфремович народив-
ся 1894 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. бух-
галтер Харківського відділення всесоюзної 
контори «бурвод». заарештований 23 лютого 
1938 р. за антирад. пропаганду, належність до 
білогвардійського підпілля (статті 5410 ч. 1, 
5411 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 29 березня 1989 р.

максимов яків олексійович народився 
1891 р. і проживав у Харкові. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. Нормувальник 
заводу № 183. заарештований 14 квітня 1938 р. 
за шпигунську диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. (стат-
ті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1957 р.

максимова євгенія іванівна народи-
лася 1907 р. у м. Дмитровськ Дмитровсько-
го пов. Орловської губ. Росіянка, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживала 
в Харкові. Робітниця комбінату ширвжитку. 
заарештована 1 вересня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 21 жовтня 1939 р. 
звільнена з-під варти на підписку про неви-
їзд і Харківським облсудом 1 грудня 1939 р. 
виправдана за недоведеності складу злочину.

максимовиЧ іван дмитрович народив-
ся 1902 р. у с. Селець [Станіславського пов.] 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1926—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник заводу «Точмедапа-
ратура». заарештований 14 листопада 1937 р. 
за розвідувальну 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 серпня 1958 р.
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максимовиЧ сергій олександрович 
народився 1896 р. у м. Ніжин Ніжинського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач рентген-технікуму. У 1930—
1931 рр. під арештом ДпУ УСРР як член к.-р. 
організації. заарештований 22 грудня 1937 р. за 
шпигунську та к.-р. діяльність (статті 546, 5410 
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 22 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 квітня 1957 р.

максимовська олена давидівна на-
родилася 1893 р. у с. Тхорівка Сквирського 
пов. Київської губ. Росіянка, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 17 лис-
топада 1937 р. як дружина японського шпигу-
на (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці у березні 1938 р. звільнена 
з-під варти 26 березня 1938 р.

максимовський олександр олек-
сандрович народився 1888 р. у м. Гомель Го-
мельського пов. Могильовської губ. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер ст. Основа півд. заліз-
ниці. Ухвалою особливої наради при колегії 
ОДпУ від 8 серпня 1931 р. (статті 587, 5810 КК 
РРФСР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. 
заарештований 21 серпня 1937 р. як член 
диверсійно-шпигунського угруповання (стат-
ті 541 п. «а», 549, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 31 грудня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 22 травня 1957 р.

максимцев гаврило євстахович наро-
дився 1872 р. у с. Рунівщина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із се-
лян, неписьмен., позапарт. проживав у с. Ру-
нівщина зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Селянин-одноосібник. У 1930 р. розкуркуле-
ний і за ст. 5410 КК УСРР позбавлений волі 
на 3 роки. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію та як куркуль (ст. 5410 КК УРСР),  
справу закрито ХОУ НКвС 2 січня 1940 р.

максимЧУк сава михайлович наро-
дився 1891 р. у с. Цідилівка Новоград-во-
линського пов. волинської 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 пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 3 вересня 1937 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 22 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1961 р.

максимЧУк стеïан каленикович на-
родився 1903 р. у с. плужне Острозького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робітник 
сінного пункту. заарештований 21 лютого 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації, 
за антирад. агітацію та шкідництво (статті 547, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
10 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1989 р.

максим’юк йосиï васильович наро-
дився 1891 р. у м. Косів провінції Східна Га-
личина Австро-Угорської імперії. Українець, 
з міщан, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель СШ № 3. заарештований 
27 жовтня 1937 р. як член антирад. націона-
лістично-фашистської групи (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 8 листопада 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
24 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 25 липня 1958 р.

максим’юк мартин олексійович на-
родився 1895 р. у с. плютичі більського пов. 
Гродненської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Авіа-
технік 14-го авіаційного транспортного загону 
ЦпФ. заарештований 22 березня 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 16 травня 1989 р.

максУд осад-огли народився 1892 р. 
у м. Урмія, персія. перс, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Двірник Сантресту. заарештований 17 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської організації (ст. 546, 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.

максюта михайло никифорович на-
родився 1890 р. у с. варварівка Олександрів-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нікополь барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник Краматорського заводу 
ім. Сталіна. 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. Реабілітований 31 травня 1963 р.
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макУлець станіслав антонович наро-
дився 1895 р. у с. Новий Рамкорф Гарво-
линського пов. Седлецької губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. Робітник артілі «III Інтернаціонал». за-
арештований 15 серпня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (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. Роз-
стріляний 2 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тований 6 липня 1963 р.

макУлець франц францович народився 
1893 р. у м. Гарволин Гарволинського пов. 
Седлецької губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1928 р. проживав 
у Харкові. Робітник м’ясокомбінату. зааре-
штований [16 грудня] 1937 р. за к.-р. розвіду-
вальну діяльність на користь польщі (стат-
ті 546, 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 
22 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
1 вересня 1989 р.

макУха петро дмитрович народився 
1891 р. на хут. Мар’їнський Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. пе-
рукар товариства «Червоний хрест». У 1932 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію, розповсюдження провокаційних чуток 
про голод і загибель рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 25 жовтня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у м. Улан-Уде бурят-Монголь-
ської АРСР. Реабілітований 29 червня 1989 р.

макУха федот ілліч народився 1896 р. 
у вовчанському пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Гатище Друге вовчанського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Косі-
ора. У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
22 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 2 
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 14 квітня 1989 р.

макУхін іван дмитрович народився 
1885 р. у с. березове Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Тесля 
Куп’янської МТС. У 1930 р. розкуркулений, 

позбавлений виборчих прав, висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
8 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 років. 
Реабілітований 9 червня 1989 р.

макУхін олег лóкич народився 1907 р. 
у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із службовців, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 17 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 21 квітня 
1959 р.

макУхін олександр дмитрович наро-
дився 1887 р. у с. Старовірівка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Тесля Куп’янської міжрайбази Хаторгу. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав, висланий до північного краю 
на 3 роки. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію, вихваляння царського ладу 
та очікування загибелі рад. влади (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 у Горшортабі. Ре-
абілітований 20 червня 1989 р.

мала генріетта яківна народилася 1909 р. 
у м. Мелітополь Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. єврейка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала у Харкові. Лікар-
стоматолог. заарештована 10 квітня 1938 р. 
за збирання відомостей шпигунського харак-
теру за завданням іноземної розвідки (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 9 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

малаканов (малакан, молокан) сте-
ïан олександрович народився 1889 р. у с. Ні-
кополь Ізюмського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нікополь барвінківського р-ну 
Харківської обл. бухгалтер тресту «Союзформ-
лиття». заарештований 25 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 16 жовтня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Томасинтабі, Устьвимтабі та пів-
нічзалізничтабі. На 1958 р. проживав за ста-
рою адресою. Реабілітований 13 червня 1958 р.
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малахов володимир георгійович наро-
дився 1897 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Олексіївського р-ну Харківської обл. про-
давець сільспоживтовариства. 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 14 червня 1989 р.

малахов гаврило васильович народив-
ся 1890 р. у с. Костобобрів Новгород-Сівер-
ського пов. Чернігівської губ. Росіянин, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. заступник головного бухгалтера 
УФТІ. заарештований 1 квітня 1938 р. як член 
к.-р. білогвардійської організації (статті 5410 
ч. 1, 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.

малахов дмитро терентійович народив-
ся 1895 р. у с. Чернушне Катеринославської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початко-
ва, член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Голова 
Куп’янського райвиконкому. заарештований 
27 серпня 1937 р. за шкідництво у сільсько-
му господарстві (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 16 вересня 1937 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією майна. 
Розстріляний 19 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 квітня 1958 р.

малахов олександр павлович наро-
дився 1871 р. у с. Олексіївка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1904—
1918 рр. член партії соціалістів-революціо-
нерів, у 1918—1920 рр. член партії «бороть-
бистів». проживав у Харкові. пенсіонер. 
заарештований 11 лютого 1938 р. як член 
есерівської к.-р. організації (статті 548, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 6 червня 
1958 р.

малахов яків павлович народився 
1896 р. у м. Орел Орловської губ. Росіянин, 
соціальне походження невідоме, освіта почат-
кова, позапарт., у минулому кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Робітник взут-
маспошиву. заарештований 28 лютого 1938 р. 
за належність до к.-р. білогвардійського під-
пілля (статті 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
2 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

малахова ганна олександрівна наро-
дилася 1915 р. і проживала в Харкові. Росі-
янка, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1930—1937 рр. член вЛКСМ. Студентка 
Харківського с.-г. інституту. заарештована 
18 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 10 липня 1938 р. 
позбавлена волі у вТТ на 5 років. На 1964 р. 
проживала в м. Новоалтайськ Алтайського 
краю. Реабілітована 6 жовтня 1964 р.

малаховиЧ хаскін мойсейович наро-
дився 1898 р. у варшаві. єврей, соціальне 
походження невідоме, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. без певних занять, 
за фахом чоботар. заарештований 11 грудня 
1937 р. за проживання без прописки у м. Дні-
пропетровськ (ст. 80 КК УРСР), 1 лютого 
1938 р. пред’явлено обвинувачення у шпи-
гунстві на користь польщі (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Дніпропе-
тровській обл. 29 жовтня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Дата і місце розстрілу 
невідомі. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

малевиЧ гнат йосиïович народився 
1899 р. у с. Гули вілейського пов. віленської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1930—1936 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Товарознавець Українсько-
го відділення Центросоюзу. заарештований 
21 серпня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(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 
в концтаборі на 10 років. Термін покарання 
відбував у Картабі та у вТТ у Хабаровському 
краї, де й помер 10 жовтня 1942 р. Реабіліто-
ваний 21 лютого 1959 р.

малейШко казимир янович народився 
1895 р. у м. Уцяни вількомирського пов. Ковен-
ської губ. Литовець, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. по-
мічник завідувача бюро 209 відділу 200 заводу 
№ 183. заарештований 4 грудня 1937 р. за шпи-
гунсько-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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

маленик володимир стеïанович наро-
дився 1905 р. у м. Янов Седлецької губ. Укра-
їнець, з робітників, освіта неповна середня, 
позапарт., у 1931—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник артілі «Склобуд». 
заарештований 14 листопада 1937 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 20 лис-
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топада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

маленький андрій костянтинович на-
родився 1907 р. на хут. Козютівка Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «Червоний жовтень» у Савинсько-
му р-ні Харківської обл. У 1929 р. розкуркуле-
ний. Ухвалою судової трійки при колегії ДпУ 
УСРР від 6 грудня 1932 р. (ст. 5410 КК УСРР) 
позбавлений волі в концтаборі на 5 років. 
заарештований 13 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність (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. На 1960 р. проживав у с. вітрівка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Реабі-
літований 11 липня 1989 р. і 20 січня 1961 р.

малета василь миколайович народився 
1899 р. у с. Черня провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт., у 1932—1935 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Технік за-
воду «Електроверстат». заарештований 27 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(статті 541 п. «а», 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 грудня 1959 р.

малецький павло якович народився 
1891 р. у с. Терновка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Електромонтер Союзунівермагу 
№ 1. заарештований 22 квітня 1938 р. як член 
польської шпигунської диверсійної організації 
(ст. 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.

малєєв дмитро павлович народився 
1866 р. у м. Симбірськ Симбірської губ. Росія-
нин, з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. викладач військових дисциплін шко-
ли ФзН при Хпз. заарештований 3 березня 
1938 р. за участь у РОвС (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

малєєв іван орефійович народився 
1888 р. у с. Глушково Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Ординатор і асистент шпиталь-
но-терапевтичної клініки 1-го Харківського 

медичного інституту, доцент. заарештований 
14 грудня 1937 р. за к.-р. розвідувальну ді-
яльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю 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 2 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 1 серпня 1958 р.

малигон павло савелійович народив-
ся 1883 р. у с. бригадирівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. балаклія бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, із заслання втік. зааре-
штований 7 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
19 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

малий павло назарович народився 
1895 р. у с. Ришавка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. приту-
лове Куп’янського р-ну Харківської обл. 
продавець сільспоживтовариства. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 лю-
того 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 27 березня 
1938 р. (статті 546 через ст. 20, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 29 травня 1959 р.

малий яків йосиïович народився 1875 р. 
у міст. паричі бобруйського пов. Мінської губ. 
єврей, із міщан, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач магазину № 2 
М’ясоторгу. заарештований 30 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 17 листо-
пада 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі в концтабо-
рі на 10 років. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

малик антон маркович народився 
1893 р. у с. Келеберда Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Келебер-
да Кременчуцького р-ну Харківської обл. 
Робітник Чикалівського поста на р. Дніпро. 
заарештований 21 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію серед робітників водного транспорту 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. від 11 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 жовтня 1937 р. у м. Кременчук Хар-
ківської обл. Реабілітований 7 квітня 1989 р. 
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малик іван іванович народився 1900 р. 
у с. Гнидівка Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Гнидівка Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Майстер ремонтного госпо-
дарства ІпРзу. заарештований 28 листопада 
1937 р. як член к.-р. організації та за диверсій-
ну діяльність (статті 549, 5411 КК УРСР) і [ко-
місією НКвС СРСР та прокурора СРСР 3 січ-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл]. Роз-
стріляний 13 січня 1938 р. у [м. Сталіно Ста-
лінської обл.]. Реабілітований 7 грудня 1957 р. 

малик мойсей микитович, див. ÌЯ-
ЛИÊ (Ìàлèê) Ìîйñåй Ìèêèòîâèч.

малик олександр васильович народився 
1891 р. у с. Сухини богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. Учитель. заарештований 
15 березня 1938 р. як член української по-
встанської к.-р. 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 18 липня 1958 р.

маликов іван семенович народився 
1913 р. у с. Ялта Маріупольського пов. Катери-
нославської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1932—1937 рр. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Харко-
ві. заступник секретаря завкому вЛКСМ заво-
ду № 183. заарештований 20 жовтня 1937 р. як 
учасник військово-фашистської змови (стат-
ті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР), справу за-
крито Ов НКвС ХвО 31 березня 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

маликова олександра сïиридонівна на-
родилася 1889 р. у с. Ялта Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Українка, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 26 жовтня 
1937 р. як мати зрадника батьківщини (ст. 541 
п. «в» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 7 лютого 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР). звільнена з-під варти 10 березня 1938 р.

малимонов сергій аристархович на-
родився 1886 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм ського 
р-ну Харківської обл. Штукатур Ізюм ської 
міськради. заарештований 31 липня 1937 р. як 
член к.-р. фашистської організації, за анти-
рад. і к.-р. агітацію, створення фашистських 
груп (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 17 серп-
ня 1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 серпня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
10 травня 1957 р. і 16 вересня 1992 р. 

малина никифор трохимович народився 
1877 р. у с. протопопівка Олександрійського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, у 1919—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник Харківського 
дільничного ревізора з безпеки НКШС. за-
арештований 12 лютого 1938 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 547, 548, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ на  
8 років. Термін покарання відбував у м. Марі-
їнськ Новосибірської обл., де й помер 11 люто-
го 1941 р. Реабілітований 7 грудня 1956 р.

малиновський антон йосифович 
народився 1892 р. на хут. Дубняки Рівнен-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. Лозова 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Калініна. 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 2 лютого 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 вересня 1965 р.

малиновський вацлав іванович на-
родився 1891 р. у с. Слобода-Чернецька Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. берестова близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 2 січня 
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.) позбавлений волі в конц-
таборі на 10 років. Термін покарання відбував 
в Івдельтабі. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

малиновський григорій (тимофій) 
прокоïович народився 1895 [1901] р. у с. Оси-
повичі бобруйського пов. Мінської губ. білорус, 
із селян, освіта початкова, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Дергачі Дергачівсько-
го р-ну Харківської обл. завгосп хлібозаводу 
на ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
17 грудня 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 25 червня 1963 р.

малиновський іван вікентійович на-
родився 1906 р. у міст. Шепетівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Сахновщина 
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Сахновщинського р-ну Харківської обл. ван-
тажник млина № 20. У 1935 р. адміністративно-
му порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 18 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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 липня 1998 р.

малиновський петро станіславович 
народився 1902 р. у с. Сичин Холмського пов. 
Люблінської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. заготівель-
ник сільспоживтовариства. заарештований 
17 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність та 
за к.-р. агітацію (статті 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 14 травня 1982 р.

малиновський стеïан ілліч наро-
дився 1894 р. у с. Лостоянці Ошмянського 
пов. віленської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. помічник машиніста паровозного депо 
ім. Кірова ст. Основа півд. залізниці. за-
арештований 29 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР), рішення у спра-
ві відсутнє. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 липня 1989 р.

малиновський федір фролович наро-
дився 1894 р. у с. березівка [Овруцького пов.] 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Олександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Крупської. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію і вихваляння фашизму (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР 
та прокурора СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
і 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. Реабілітований 27 червня 1989 р.

малиновський фелікс францович 
народився 1913 р. у с. Дранець-Хатки Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. барвінкове барвінківського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер фінвідділу 
барвінківського укрупненого пункту «загот-
зерно». У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 7 березня 1938 р. за антирад. діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-

бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
9 жовтня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у Онегта-
бі. На 1956 р. проживав у м. Дрогобич Дрого-
бицької обл. Реабілітований 25 червня 1956 р.

малиновський франц іванович на-
родився 1874 р. у с. Слобода Чернецька Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-
вав на хут. берестовий близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 2 січня 1938 р. за к.-р. розкладницьку ро-
боту серед населення (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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 січня 1961 р.

малихін дмитро васильович народив-
ся 1892 р. у с. Лозовенька Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Лозовенька 
петрівського р-ну Харківської обл. Селянин-
одноосібник. заарештований 6 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію та за службу у білій армії 
(ст. 5410 КК УРСР) і Харківським облсудом 
20 травня 1939 р. засуджений на 3 роки позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Ухвалою верховного Суду УРСР від 5 вересня 
1939 р. вирок суду скасовано, справу передано 
на дослідування. 2 квітня 1940 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 19 травня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

малихін захарій іванович народився 
1887 р. у с. василівка Ізмаїльського пов. бесса-
рабської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
1-го державного канатного заводу ім. петров-
ського. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
к.-р. військової бойової організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

малихін іван семенович народився 
1911 р. у с. пристанське Обоянського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., з 1934 р. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Робітник охорони півден-
монтажбуду при заводі № 183. У 1929 р. роз-
куркулений, а в 1930 р. господарство відновле-
не. У 1930 р. під слідством органів ДпУ УСРР. 
заарештований 1 листопада 1937 р. як розкур-
кулений і за антирад. агітацію, зв’язки з бан-
дами і кримінальним елементом у минулому 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
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трійки УНКвС по Харківській обл. від 5 груд-
ня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі. Справу 
закрито слідчастиною УНКвС по Харківській 
обл. 23 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

малихін йосиï нефедович народився 
1897 р. у с. Устинівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Устинівка віль-
хуватського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 23 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію, спрямовану на зрив 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 12 червня 1989 р.

малицький федір григорович народив-
ся 1900 р. у с. велика Андрусівка полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт., у 1925—1934 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Агент з постачання артілі інва-
лідів «залізничник». заарештований 23 червня 
1938 р. за групування навколо себе колишніх 
куркулів, білогвардійців та іншого антирад. 
елементу (статті 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 17 жов-
тня 1939 р. за шпигунство позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі. Реабілітований 2 червня 1989 р.

малиЧ ілля григорович народився 
1888 р. у с. велика Семенівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Свердлове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Свердлова. заарештований 6 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію проти колгосп-
ного будівництва (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. Солікамськ Моло-
товської обл. Реабілітований 16 червня 1989 р.

малиЧенко (маличенкова) христи-
на (єфросинія) федорівна народилася 1880 р. 
у с. бригадирівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українка, з селян, неписьмен., позапарт. 
без певного місця проживання. Мандрівна про-
повідниця. заарештована 21 листопада 1937 р. 
як член к.-р. релігійного угруповання та за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 
1937 р. (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляна 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітована 14 березня 1989 р.

малиШ іван іванович народився 1893 р. 
у с. пархомівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 

позапарт. проживав у с. пархомівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. продавець ко-
оперативу пархомівського робкоопу. заареш-
тований 16 грудня 1937 р. як член к.-р. україн-
ської націоналістичної повстанської організації 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 5 вересня 1958 р.

малиШ олексій стеïанович народився 
1886 р. у с. Лагери зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. балаклія балаклійського 
р-ну Харківської обл. Робітник дільниці № 125 
військбуду. заарештований 10 лютого 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (статті 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.

малиШев петро іванович народився 
1905 р. у м. Ковель Ковельського пов. волин-
ської губ. Українець, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у 1926—1928 рр. член вЛКСМ, 
у 1928—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Учитель СШ № 50. заарештований 
8 серпня 1937 р. за розвідувальну та антирад. ді-
яльність (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лами комісії НКвС СРСР і прокурора СРСР від 
6 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) і 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 Каргопольтабі. 
Архангельським облсудом 29 квітня 1942 р. 
згідно із постановою ЦвК і РНК СРСР «про 
охорону майна державних підприємств, колгос-
пів і кооперації…» від 7 серпня 1932 р. засудже-
ний до розстрілу, а ухвалою верховного Суду 
РРФСР від 6 червня 1942 р. вМп замінено 10 
роками позбавлення волі з поглинанням невід-
бутого терміну. звільнений з-під варти 8 січня 
1952 р. На 1956 р. проживав у м. Ковель волин-
ської обл., працював бухгалтером у промартілі 
ім. Хрущова. Реабілітований 19 вересня 1958 р.

малиШевський олександр васи-
льович народився 1888 р. у м. Новозибків 
Новозибківського пов. Чернігівської губ. 
Українець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
гуртожитку Дорсанвідділу півд. залізниці. за-
арештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. заліз-
ниці 16 грудня 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав  
на 3 роки. Реабілітований 6 червня 1991 р. 

малій іларіон васильович народився 
1897 р. у с. Карачів Куп’янського пов. Харків-
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ської губ. Українець, з робітників, освіта вища, 
у 1917—1938 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Начальник півд. залізниці. заарештова-
ний 5 вересня 1938 р. як керівник антирад. пра-
вотроцькістського підпілля на півд. залізниці 
(статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовим 
трибуналом ХвО 10 квітня 1939 р. (статті 542, 
547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений 
до розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 11 червня 1939 р. вирок військово-
го трибуналу скасовано, справу передано на 
дослідування зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 19 січня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

малій петро григорович народився 
1910 р. у с. Хустянка Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. пісочин Харків-
ського р-ну Харківської обл. працівник ліній-
ного управління буфетів на ст. Люботин півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 8 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію та за проживання  
під чужим прізвищем до 1936 р. (статті 5410 ч. 1, 
548 через статті 19, 20 КК УРСР), а 22 лютого 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд. Справу закрито транспортною проку-
ратурою Люботинської дільниці півд. залізниці 
4 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 5 КпК УРСР).

малкін мирон соломонович народився 
1903 р. у Києві. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Агент 
постачання Харківського відділення всесоюз-
ної контори «бурвод». заарештований 22 січ-
ня 1938 р. за шпигунство на користь однієї 
з іноземних держав (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 21 квітня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 червня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 липня 1989 р.

малкова гіта львівна народилася 
1898 р. у м. Клинці Суразького пов. Чернігів-
ської губ. єврейка, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживала в Харкові. завідувачка 
бібліотеки Харківської обласної с.-г. кому-
ністичної школи. заарештована 27 вересня 
1937 р. як дружина учасника антирад. органі-
зації правих (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Сибтабі. На 1956 р. проживала 
в м. Усть-Каменогорськ Східно-Казахстан-
ської обл. Реабілітована 4 квітня 1956 р.

малов яким антонович народився 1897 р. 
у м. Одеса Одеського пов. Херсонської губ. 

Українець, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Кербуд райжитло-
управління Червонозаводського р-ну. У 1920 р. 
під арештом як офіцер денікінської армії. за-
арештований 28 травня 1938 р. як член к.-р. 
націоналістичної організації (статті 541 п. «а», 
548, 5411 КК УРСР), справу закрито прокурату-
рою Харківської обл. 27 липня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

маловіЧко іван кирилович народив-
ся 1909 р. у с. верещаки Черкаського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. Літе-
ратурний консультант редакції газети «юний 
піонер». заарештований 21 вересня 1937 р. 
як член к.-р. націоналістичної терористичної 
організації (статті 5411, 548 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою при УНКвС по Київській 
обл. 17 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 26 листопада 1937 р. 
у Києві. Реабілітований 15 березня 1957 р. 

маловіЧко михайло іванович народився 
1894 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Куп’янськ Куп’янського 
р-ну Харківської обл. завідувач торгівельного 
відділу промартілі «Червоний кондитер». за-
арештований 3 березня 1938 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність на користь іноземної держави 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 лютого 1958 р.

малоШтан василь лóкич народився 
1902 р. у с. Новомар’ївка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у сел. Лозова Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ходоремонтного заводу. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 5 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Лозівського р-ну 
24 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

малькевиЧ йосиï іванович народився 
1884 р. у м. Аккерман Аккерманського пов. 
бессарабської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. військовий керівник інженерно-еконо-
мічного інституту. заарештований 20 березня 
1938 р. як член офіцерської монархічної к.-р. 
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 5 жовтня 1956 р.

малько ганна костянтинівна народи-
лася 1904 р. у с. Нові Санжари Кобеляцького 
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пов. полтавської губ. Українка, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживала 
у Харкові. Студентка педагогічного інституту. 
заарештованою не була, з 10 травня 1938 р. під 
слідством УДб ХОУ НКвС як дружина засу-
дженого члена антирад. терористичної органі-
зації правих і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соціально 
небезпечний елемент віддана під гласний на-
гляд органів НКвС за місцем проживання на 
2 роки. Справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 10 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд. 

малько олександр єрофійович народив-
ся 1897 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 «Червона зірка». заарештований 7 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. української націона-
лістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 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 21 листопада 1958 р.

малько олександр семенович народив-
ся 1904 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. пархо-
мівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
завгосп лікарні. заарештований 7 березня 
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. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

малько севастян данилович народив-
ся 1889 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мура-
фа Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Рахівник володимирівського лісокомбінату. 
заарештований 7 березня 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. Ре-
абілітований 21 листопада 1958 р.

малько сергій єрофійович 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. Член кол-
госпу «Червоний плуг». заарештований 31 бе-
резня 1938 р. як член української повстанської 
к.-р. 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 3 лютого 1956 р.

мальц самóїл давидович народився 
1897 р. у м. Чуднів житомирського пов. волин-
ської губ. єврей, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. Товароз-
навець та агент з постачання Коксохіммонта-
жу. заарештований 21 червня 1938 р. як агент 
польської розвідки (ст. 546 КК УРСР), справу 
закрито Харківським міськвідділом НКвС 
25 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).  
звільнений з-під варти 12 жовтня 1939 р.

мальцев андрій тихонович народився 
1916 р. у с. Монастирська Готня бєлгород-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. жихар Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Основа півд. залізниці. зааре-
штований 20 лютого 1938 р. як син куркуля та 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Кур-
ським облсудом 23 вересня 1938 р. (ст. 5810 
ч.1 КК РРФСР) засуджений на 8 років по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах  
на 3 роки. Реабілітований 30 липня 1959 р.

мальцев іван петрович народився 
1900 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. протопопівка пе-
трівського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. 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) по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у м. Солікамськ Молотовської 
обл. На 1957 р. проживав у м. Маріїнськ Кеме-
ровської обл. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

мальцев іван федорович народився 
1895 р. у м. Ростов Області війська Донського. 
Росіянин, з робітників, освіта середня, поза-
парт., у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Старший майстер складу готових 
виробів ХЕТз. заарештований 8 січня 1938 р. 
як член к.-р. диверсійної групи на ХЕМзі та 
за фашистські настрої (статті 549, 547, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 26 березня 1938 р. за відсутності даних 
про к.-р. діяльність зі звільненням з-під варти.

мальцев ілля миколайович народився 
1883 р. у с. Маслівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ліжкового 
заводу. заарештований 28 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію та створення військово-есе-
рівської організації (статті 542, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 10 червня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.
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мальцев сергій миколайович народив-
ся 1904 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. Інженер-
архітектор промбудпроекту. У 1931—1933 рр. 
під слідством Ов Укрвійськокругу і ДпУ 
УСРР як член к.-р. організації. заарештований 
18 листопада 1937 р. як керівник к.-р. теро-
ристичної організації колишніх білих, зв’язок 
з членом РОвСу і планування серії збройних 
пограбувань кас рад. установ (ст. 548 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 18 липня 1989 р.

мальцУРа олександр тимофійович на-
родився 1911 р. у м. Сімферополь Таврійської 
губ. єврей, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1930 р. проживав у Харкові. Інспек-
тор виробничої групи тресту їдалень. заарешто-
ваний 17 серпня 1937 р. як член антирад. троць-
кістської терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 березня 1938 р. позбавле-
ний волі у вТТ на 5 років. Термін покарання 
відбував у північсхідтабі. звільнений з-під вар-
ти 29 березня 1946 р. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 14 квітня 1951 р. висланий 
на поселення у район Колими. На 1956 р. про-
живав у с. Сінокосне Ягоднинського р-ну Мага-
данської обл. Реабілітований 20 березня 1956 р.

мальЧенко олексій олександрович на-
родився 1910 р. у с. борова Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. борова 
борівського р-ну Харківської обл. Чоботар 
артілі «Рекорд». У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. 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. На 1970 р. проживав у сел. Межо-
ва Межівського р-ну Дніпропетровської обл., 
пенсіонер. Реабілітований 9 червня 1989 р.

мальЧиков ян войцехович народився 
1889 р. у м. Мальта Каліської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Швейцар театру ім. Шевченка. за-
арештований 21 жовтня 1937 р. за шпигунство 
(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 17 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 22 грудня 1958 р.

мальЧикова софія григорівна народи-
лася 1894 р. у с. Альшвенці Курляндської губ. 
полька, із селян, освіта початкова, позапарт. 

проживала в Харкові. Домогосподарка. за-
арештована 20 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. На засланні перебувала 
в м. Аральськ Кзил-Ординської обл. Казах-
ської РСР, працювала закрійницею взуття 
в артілі ім. 2-ї п’ятирічки. Ухвалою особли-
вої наради при МДб СРСР від 6 березня 
1948 р. судимість знято. На 1958 р. проживала  
в Харкові. Реабілітована 16 травня 1958 р. 

малюга митрофан єлисейович (овсійо-
вич) народився 1896 р. у с. Івангород борзнен-
ського пов. Чернігівської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт., у минулому 
член УпСР. проживав і працював агрономом 
у радгоспі «Червоний Донець» у зміївському 
р-ні Харківської обл. Ухвалою особливої трій-
ки при колегії ДпУ УСРР від 11 лютого 1932 р. 
(ст. 544 КК УСРР) позбавлений права прожи-
вання у 12-ти пунктах на 3 роки. заарештова-
ний 14 травня 1938 р. як член антирад. теро-
ристичної організації УпСР (статті 542, 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.

малюк андрій ксенофонтович народив-
ся 1895 р. у с. Лебедин Чигиринського пов. 
Київської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Секре-
тар Державного інституту фізкультури. У 1920 
і 1921 рр. під арештом органів ЧК за службу 
у білій армії. У 1929 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 26 жовтня 1937 р. як член 
шпигунсько-есерівської організації (статті 5411, 
546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 20 листопада 1937 р. (стат-
ті 5410, 5411, 548 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 26 квітня 1957 р.

малюков василь никифорович народив-
ся 1894 р. у с. вороніж Глухівського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. завіду-
вач складу 1-ї Державної панчішної фабрики. 
заарештований 15 березня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської організації (статті 5410, 5411 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 31 травня 1989 р.

малявін микола іванович народився 
1875 р. у Москві. Росіянин, із службовців, осві-
та середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер дирекції базару Ленінського р-ну. зааре-
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штований 7 травня 1938 р. за антирад. агітацію та 
за поширення провокаційних чуток (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 9 травня 1938 р. (статті 548, 
5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1958 р.

малявкін віктор григорович народив-
ся 1895 р. у м. владивосток приморської 
обл. Росіянин, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт., у 1929—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник Харківсько-
го аеропорту ЦпФ. заарештований 28 січня 
1938 р. як керівник к.-р. троцькістської шкід-
ницької організації (статті 547, 542, 5411 КК 
УРСР), ухвалою військової прокуратури ХвО 
від 21 червня 1939 р. обвинувачення переква-
ліфіковано на ст. 20617 п. «а» КК УРСР і 204-м 
військовим трибуналом ХвО 22 жовтня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

маляР григорій микитович народився 
1882 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював ковалем 
у радгоспі «Червона хвиля» у великобурлуць-
кому р-ні Харківської обл. У 1927 р. позбавле-
ний виборчих прав. У 1930 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. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у в’яттабі. після 
звільнення з-під варти проживав у с. Гнилиця 
Друга великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 3 листопада 1961 р.

маляР дмитро михайлович народився 
1908 р. у с. Гнилиця вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Хатнє вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. 8-го березня. заарештований 5 березня 
1938 р. за к.-р. агітацію (статті 548, 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.

маляР єгор андрійович народився 
1898 р. у с. високопілля валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. високо-
пілля Коломацького р-ну Харківської обл. 
Робітник харківської артілі «Універпраця». 
У 1932 р. за несплату державних податків за-
суджений на 3 роки позбавлення волі. звіль-
нений з-під варти через 2 міс. У 1934 р. під 
вартою як куркуль. заарештований 6 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. Термін 
покарання відбував у Горношортабі. Реабілі-
тований 24 квітня 1959 р.

маляРевський олексій володимирович 
народився 1902 р. у с. Костово Рильського пов. 
Курської губ. Росіянин, із священнослужите-
лів, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Керівник групи фінансового 
відділу заводу «Серп і молот». заарештований 
15 квітня 1938 р. за належність до к.-р. мен-
шовицького підпілля (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 14 жовтня 1938 р. (статті 546, 
549, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 29 травня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

маляРенко Роман гнатович народився 
1896 р. у с. василівка 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 21 листопада 1937 р. за к.-р. 
діяльність (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 1 березня 1989 р.

мамаєв петро юхимович народився 
1898 р. у с. Шебекино бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., 1932—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. помічник коменданта 
ХІІТу. заарештований 28 квітня 1938 р. як 
член антирад. правотроцькістської диверсій-
ної терористичної організації та за к.-р. діяль-
ність (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 22 жовт-
ня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 22 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

мамаєнко борис пилиïович наро-
дився 1886 р. у с. Дегтярі прилуцький пов. 
полтавської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
приватний репетитор. заарештований 1 лю-
того 1938 р. як член к.-р. української націо-
налістичної організації (статті 5410 ч.1, 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.

мамбеРг аліна гóставівна народилася 
1904 р. на хут. підгірне Кубанської обл. Ес-
тонка, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживала у Харкові. Машиніст заводу 
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«Електроверстат». заарештована 11 березня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 28 листопада 
1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнена 
з-під варти 8 грудня 1938 р.

мамедбеков мóгбіль Рóстамович на-
родився 1887 р. у м. Еривань Ериванської 
губ. Таджик, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. юристконсульт 
Харківської контори Головазоту. заарештова-
ний 10 березня 1938 р. як керівник к.-р. по-
встанського угруповання (статті 542, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 546, 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 25 серпня 1961 р.

маменко петро дмитрович народився 
1879 р. у бахмутському пов. Катеринослав-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., 1917—1926 рр. член вКп(б) 
проживав у Харкові. Машиніст заводу № 183. 
заарештований 15 квітня 1938 р. за антирад. 
диверсійну діяльність (статті 549, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 4 червня 1957 р.

маменко петро іванович народився 
1885 р. у с. Надеждівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Надеждівка 
перша барвінківського р-ну Харківської обл. 
Комірник-касир колгоспу «Червона Нива». 
заарештований 9 лютого 1938 р. як член анти-
рад. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 липня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 6 травня 1992 р.

мамиЧев олександр григорович на-
родився 1910 р. у м. Нікольськ-Уссурійський 
приморської обл. Росіянин, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. Старший технолог-нормувальник заводу 
№ 183. У 1928 р. позбавлений виборчих прав, 
у 1929 р. у правах поновлений. заарештований 
21 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 14 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Крас-
табі. звільнений з-під варти 29 березня 1946 р. 
з 1948 р. проживав на ст. Розсоха у воронезь-
кій обл., працював службовцем у будводпнев-
матиці. Реабілітований 14 травня 1955 р.

мамін андріян дем’янович народився 
1902 р. у с. п’ятницьке зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб ХОУ НКвС 28 червня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мамон петро маркович народився 
1902 р. у с. жуки Кременчуцького пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач фіз-
культури інституту іноземних мов. заарешто-
ваний 18 грудня 1937 р. за участь в антирад. 
націоналістичній українській терористичній 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УНКвС по Харківській обл. 22 берез-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мамонов василь андрійович народився 
1879 р. у с. Токарево Орловської губ. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач складу їдальні ХОУ 
НКвС. заарештований 5 вересня 1937 р. за ан-
тирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
12 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 26 жовтня 1989 р.

мамонтов павло никифорович наро-
дився 1884 р. у с. жовте Катеринославської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Орілька Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Сторож пункту заготсіна. заарешто-
ваний 4 березня 1938 р. за к.-р. діяльність (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито проку-
рором Лозівського р-ну 5 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мамонтов федір прокоïович народив-
ся 1896 р. у с. борисовка бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Інженер ХЕТзу.  
заарештований 3 червня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність на користь польщі (ст. 546 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (статті 542, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 8 травня 1956 р.

мамУлян караïет вартанович народив-
ся 1874 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірмен, із 
службовців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Чистильник взуття артілі 
«Схід». заарештований 3 березня 1938 р. як 
член к.-р. дашнацької шпигунської 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 розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.
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мамЧенко іван полікарïович народив-
ся 1894 р. у с. Гречанівка Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. Електрик трес-
ту «водоканалбуд». заарештований 24 лютого 
1938 р. за участь у білогвардійському підпіллі 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 грудня 1957 р.

мамЧиЧ валентин михайлович наро-
дився 1875 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Архімандрит варсонофій. зааре-
штований 28 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
серед вірян і населення (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Харкові. 
22 червня 1993 р. канонізований Священим 
синодом УпЦ. Реабілітований 3 липня 1989 р.

мамЧУР пилиï охрімович народився 
1888 р. у с. Траулин заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. бессарабівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Тесля-
кустар. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 20 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 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

манайло андрій дмитрович, див. ÌА-
НОЙЛО (Ìàíàйлî) Аíäð³й Дìèòðîâèч.

манайло (манойло) іван іванович 
народився 1881 р. у с. волоська балаклія 
Куп’янського пов. Харківської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Чорнороб дитячого будинку 
№ 2. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 9 квітня 1938 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації, дискредитацію колгоспного 
будівництва, підтримку ворогів народу (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 15 квітня 1938 р. (стат-
ті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

манг йосиф йосифович народився 1900 р. 
у відні. Німець, з робітників, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. Майстер меха-
нічного цеху 5-ї взуттєвої фабрики. заарешто-
ваний 14 вересня 1937 р. як член троцькістської 

диверсійної терористичної організації (стат-
ті 546, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність висланий за 
межі СРСР. Реабілітований 16 травня 1989 р.

мандзій гаврило прокоïович народив-
ся 1884 р. у м. Львів провінції Східна Гали-
чина Австро-Угорської імперії. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Швейцар аптеки № 9. заарешто-
ваний 27 жовтня 1937 р. за шпигунство на 
користь польщі (ст. 546 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 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 6 жовтня 1959 р.

мандРик григорій саливонович наро-
дився 1883 р. у с. просянка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. просянка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Сторож 
бурякопункту в с. Гусинка. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 22 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та вихваляння царського 
ладу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 22 червня 1994 р.

мандРика максим іванович народився 
1898 р. у м. зміїв зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта середня спеціаль-
на, позапарт., у минулому член вКп(б). прожи-
вав у м. зміїв зміївського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Основа півд. залізниці. заарешто-
ваний 7 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР), рішення у справі відсутнє. У серпні 
1938 р. направлений до волготабу для відбуття 
терміну покарання. Справу закрито залізнич-
ною колегією верховного Суду СРСР 22 лю-
того 1939 р. за недоведеності складу злочину.

мандРика ніл васильович народився 
1886 р. у с. єсінка Самарської губ. Українець, 
з міщан, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач лабораторії паровозного 
депо ст. Основа півд. залізниці. заарештова-
ний 4 грудня 1937 р. як член к.-р. диверсійної 
шпигунської організації (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 8 вересня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР). звільнений з-під варти 10 ве-
ресня 1938 р. помер 7 січня 1971 р. у Харкові.

мандРикін яків іванович народився 
1886 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. Старший 
обліковець уповноваженого Комітету заготі-
вель при РНК СРСР у петрівському р-ні. за-
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арештований 11 лютого 1938 р. як член к.-р. 
бойової есерівської організації (статті 548 че-
рез ст. 17, 542, 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 28 травня 1938 р., місце розстрі-
лу невідоме. Реабілітований 25 грудня 1959 р.

мандюк олександр іванович народився 
1882 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колонтаїв 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Сторож 
млина. У 1932 р. майно конфісковано. зааре-
штований 21 жовтня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (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. Справу закрито Краснокутським Рв НКвС 
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мандюРенко іван прокоïович наро-
дився 1884 р. у м. Охтирка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Охтирка 
Охтирського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. петровського. заарештований 1 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. 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 28 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 лютого 1959 р.

маневиЧ ісак аронович народився 
1888 р. у м. Костюковичі Кричевського пов. 
Могильовської губ. єврей, з міщан, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. пере-
кладач. заарештований 22 червня 1938 р. за 
шпигунство в галузі художнього мистецтва 
(статті 546, 548 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 30 червня 
1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

маненко іван павлович народився 
1897 р. у с. Обознівка Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у минулому член УКп. 
проживав у Харкові. перекладач, член Спіл-
ки рад. письменників України. заарештова-
ний 18 грудня 1937 р. як член антирад. україн-
ської націоналістичної організації (статті 542, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 30 грудня 1937 р. (стат-
ті 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 18 грудня 1956 р.

манеРка (манерко) костянтин сидоро-
вич народився 1910 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм  
Ізюмського р-ну Харківської обл. помічник 

машиніста парової турбіни ІпРзу. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. як член польської 
шпигунської організації (статті 546, 547 КК 
УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Красний Лиман півн.-Донецької залізниці 
8 серпня 1938 р. (ст.197 КпК УРСР). звільне-
ний з-під варти 3 вересня 1938 р.

манжелій георгій леонтійович наро-
дився 1887 р. у с. Ляшківка Кобеляцького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Головний бухгалтер проектної контори 
південважбуду. У 1921 р. під арештом Харків-
ської губЧК за службу у білих. заарештований 
27 березня 1938 р. як військовий чиновник 
білої армії та як член к.-р. білогвардійської 
бойової організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за шпигунство 
висланий до одного з районів Казахстану [на 
5 років]. Реабілітований 30 березня 1989 р.

манжелій іван дем’янович народився 
1897 р. у с. баранове валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. баранове валківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 1 Трав-
ня. заарештований 10 березня 1938 р. як член 
к.-р. повстанської організації (статті 549, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 13 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

манжелій костянтин кирилович наро-
дився 1910 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службовців, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. помічник начальника штабу ппО 
заводу ім. Комінтерну. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. як учасник військово-фашист-
ської змови (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 7 червня 
1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 5 років. після до-
слідування справи ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував в Усольтабі. заарештований 
5 серпня 1949 р. і ухвалою особливої наради 
при МДб СРСР від 10 грудня 1949 р. за на-
лежність до антирад. повстанської організації 
висланий на поселення до Красноярського 
краю. звільнений із заслання 23 липня 1954 р. 
проживав у с. Ков’яги валківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 7 вересня 1956 р. 

манжелій олександр якимович наро-
дився 1894 р. у с. Ков’яги валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, партійність невідома. проживав 
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у Харкові. помічник начальника ст. Харків-Ле-
вада півд. залізниці заарештований 10 жовтня 
1937 р. за антирад агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 8 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний у Харкові, дата розстрілу  
невідома. Реабілітований 27 червня 1958 р.

манжос андрій хомич народився 1885 р. 
і проживав у Харкові. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. Рахівник вагоноремонт-
ного парку Ленінського р-ну. заарештований 
21 лютого 1938 р. за належність до к.-р. біло-
гвардійського підпілля та за к.-р. агітацію (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 31 жовтня 1958 р.

манжос василь миколайович народився 
1887 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Садівник 
комуни ім. Дзержинського. заарештований 
23 січня 1938 р. як член к.-р. організації (стат-
ті 548, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 березня 1938 р. 
(статті 542, 547, 548, 5411 КК) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 грудня 1958 р.

манжос іван андрійович народився 
1885 р. у с. велика Данилівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Олешки 
Харківського р-ну Харківської обл. Тесля-по-
денник. У 1930 р. майно конфісковано, позбав-
лений виборчих прав. Ухвалою особливої нара-
ди при колегії ДпУ УСРР від 15 лютого 1930 р. 
(ст. 5410 КК УСРР)  позбавлений волі в конц-
таборі на 3 роки. заарештований 20 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 19 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 липня 1989 р.

маник федот андрійович народився 
1901 р. у с. Олексіївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Олексіївка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Ко-
валь радгоспу ім. газети «Известия». У 1930 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 
у Амуртабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

маницин семен митрофанович наро-
дився 1895 р. у стан. єрмаківська Області 
війська Донського. Українець, із службовців, 

освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. бухгалтер Центрального на-
уково-дослідного маркшрейдерського бюро. 
У 1920 р. заарештований Севастопольською 
ЧК як офіцер білої армії, відправлений до 
Харківської в’язниці. У 1924 р. під слідством 
ДпУ УСРР за к.-р. діяльність. заарештова-
ний 7 березня 1938 р. за к.-р. агітацію, участь 
у білогвардійському підпіллі РОвСу (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 14 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

маницький іван єлисейович народив-
ся 1907 р. у с. Новоолександрівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і пра-
цював у бурякорадгоспі «підсереднянський» 
у великобурлуцькому р-ні Харківської обл. 
У 1931 р. розкуркулений, висланий до північ-
ного краю на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Котлас. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
за к.-р. агітацію серед робітників радгоспу 
та незадоволення рад. владою (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 Самартабі. Реабілітований 19 серпня 1960 р.

маницький олександр єлисейович на-
родився 1905 р. у с. Новоолександрівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у бурякорадгоспі «підсереднян-
ський» у великобурлуцькому р-ні Харківської 
обл. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію серед робіт-
ників радгоспу та поширення антирад. чуток 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 18 листопада 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі. Реабілітований 6 червня 1989 р.

маниЧ павло петрович народився 
1909 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта се-
редня спеціальна, позапарт., у 1929—1937 рр. 
член вЛКСМ. проживав у м. Ніколаєвськ-
на-Амурі Далекосхідного краю. безробіт-
ний, до 8 жовтня 1937 р. помічник коман-
дира окремої роти зв’язку 45 стріл. корпусу. 
заарештований 2 листопада 1937 р. за зло-
вживання службовим становищем; під час 
слідства обвинувачення перекваліфіковано на 
шпигунську та шкідницьку діяльність (стат-
ті 581 п. «б», 587 КК РРФСР), справу закрито 
Ов ГУДб НКвС військового з’єднання 7719 
7 лютого 1939 р. (ст. 4 п. 5 КпК РРФСР).
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манілова (санжóрова) хая мордóхівна 
народилася 1899 р. у м. прилуки прилуць-
кого пов. полтавської губ. єврейка, з міщан, 
освіта вища, позапарт. проживала в Харкові. 
Лікар-педіатр 7-ї поліклініки. заарештована 
26 вересня 1937 р. як дружина засудженого 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 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 років. Реабілітована 1 квітня 1958 р.

маніРко антоніна іванівна народилася 
1908 р. на ст. бухеду Китайсько-Східної заліз-
ниці, Китай. Росіянка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 16 грудня 1937 р. 
за шпигунську роботу (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалами комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 4 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00693 від 20 вересня 1937 р.) і особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
10 років. На 1957 р. проживала в м. Тулун Ір-
кутської обл. Реабілітована 2 вересня 1957 р.

маніРко марія костянтинівна народи-
лася 1896 р. у с. Співаківка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. Домогосподарка. 
заарештована 21 листопада 1937 р. як член 
к.-р. релігійного угруповання «істинно-пра-
вославних» та за проведення антирад. агітації 
(ст. 5410 ч. 2 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 грудня 1937 р. 
(статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 10 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітована 14 березня 1989 р. 

маніРко михайло федорович народився 
1915 р. у м. Харбін, Китай. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Студент ХІІТу. заарештований 21 ве-
ресня 1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» 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 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

манкевиЧ георгій олександрович на-
родився 1911 р., місце народження, соціальне 
походження та освіта невідомі. Латвієць, член 
вКп(б) з 1932 р. проживав у Харкові. Місце 
роботи невідоме. заарештований 16 лютого 
1938 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 лютого 1938 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти як за-
арештованого помилково.

манкевиЧ гілярій іванович народив-
ся 1881 р. у с. Тертеш [Рогачевського пов. 

Могильовської губ.]. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм 
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 13 січня 1938 р. як 
член польської шпигунської диверсійної орга-
нізації (статті 546, 549, 5411 КК УРСР), рішен-
ня у справі відсутнє. Розстріляний 22 вересня 
1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 28 листопада 1989 р. 

манн гірш аронович народився 1896 р. 
у м. Новозибків Новозибківського пов. Черні-
гівської губ. єврей, з кустарів, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. перекладач УНДІ 
ортопедії і травматології. Ухвалою особливої 
наради ОДпУ у 1926 р. як член сіоністської 
організації позбавлений волі в Суздальському 
політізоляторі на 3 роки. після відбуття терміну 
покарання висланий на Урал на 3 роки. На за-
сланні перебував у с. вікулове Ішимського окр. 
та в м. Тобольськ Уральської обл. заарештова-
ний 14 лютого 1938 р. як член підпільної сіо-
ністської організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Київській обл. 
10 травня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл 
з конфіскацією майна. Розстріляний 26 травня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 22 травня 1996 р.

манойлін яків іванович народився 
1883 р. у с. Манойлине Усть-Медведицький 
окр. Області війська Донського. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Есхар Чугуївського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер ДЕС № 2. заарештований 
11 березня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
(статті 549, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові.  Реабілітований 19 липня 1957 р.

манойло (манайло) андрій дмитро-
вич народився 1902 р. у с. волоська балаклія 
Куп’янського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. волоська балаклія Шевченківського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Сер-
го. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 29 жовтня 1937 р. за антирад. діяльність 
(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 від-
бував у м. Свободний Амурської обл. Хабаров-
ського краю. Реабілітований 16 червня 1989 р.

манойло (манайло) іван іванович, 
див. ÌАНАЙЛО (Ìàíîйлî) ²âàí ²âàíîâèч.

манойло пилиï федотович народився 
1907 р. у с. волоська балаклійка Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова. позапарт. проживав на хут. Осинове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Контролер 
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електросилового господарства ст. Куп’янськ 
півн.-Донецької залізниці. У 1931 р. розкурку-
лений, позбавлений виборчих прав. заарештова-
ний 12 січня 1938 р. за приховування факту роз-
куркулення та позбавлення виборчих прав під 
час влаштування на роботу на транспорт (ст. 5410 
ч.1 КК УРСР) і лінсудом півн.-Донецької заліз-
ниці 28 серпня 1938 р. засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав  
на 5 років. помер 17 лютого 1944 р. у місці 
ув’язнення. Реабілітований 8 липня 1960 р. 

манохін михайло петрович народився 
1882 р. у с. Точне Московської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Огіївка Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. заарешто-
ваний 1 грудня 1937 р. як член антирад. кур-
кульської шкідницької терористичної групи, 
яка організувала отруєння води у колгоспному 
колодязі (статті 547, 548, 5410, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 9 грудня 1937 р. (статті 547, 
548, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений волі 
в концтаборі на 10 років. Термін покарання від-
бував у Сибтабі. Реабілітований 7 квітня 1989 р.

манське (манський) евальд людвігович 
народився 1887 р. у с. Михайлючка заславсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. великі 
бучки Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 20-річчя жовтня. У 1930 р. 
під слідством ДпУ УСРР за антирад. діяльність. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
25 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 14 жовтня 1938 р. вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 27 жов-
тня 1938 р. Реабілітований 13 листопада 1969 р. 

манський евальд людвігович, див. 
ÌАНСЬÊЕ (Ìàíñüêèй) Еâàлüä Люäâ³гîâèч.

манський петро федотович народив-
ся 1886 р. у с. Домаха павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Лозова Лозівського р-ну Харківської 
обл. Кустар-слюсар. заарештований 24 жов-
тня 1937 р. за к.-р. діяльність (статті 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 7 квітня 1989 р.

манУйлов кóзьма пилиïович народив-
ся 1887 р. у с. Троїцьке Обоянського пов. Ки-
ївської губ. Росіянин, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник артілі 
«Кооптранс». заарештований 18 липня 1938 р. 
за антирад. розмови біля пивного кіоску 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-

дом 2 листопада 1938 р. засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 23 жовтня 1992 р.

манУкалов василь федорович наро-
дився 1892 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інженер тресту «Шахтобуд». заарешто-
ваний 2 липня 1938 р. як член к.-р. повстан-
ської організації (статті 541 п. «а», 542, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 22 берез-
ня 1939 р. (статті 542, 547, 549 через ст. 17, 5411 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Ухвалою військової колегії верховного Суду 
СРСР від 4 листопада 1939 р. справу направ-
лено на дослідування зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито слідчастиною УНКвС 
по Харківській обл. 13 травня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

манУкян агавард седракович народив-
ся 1913 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, із се-
лян, освіта неповна середня, позапарт. про-
живав у Харкові. Старший електрик підстанції 
Управління мереж Харенерго на ХЕТзі. зааре-
штований 22 лютого 1938 р. як член к.-р. на-
ціоналістичної шпигунської організації (стат-
ті 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. Розстріляний у Харкові, 
дата невідома. Реабілітований 8 липня 1989 р.

манУкян емманóїл седракович наро-
дився 1884 р. у м. ван, Туреччина. вірмен, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1925—1927 рр. член «Дашнакцутюн». про-
живав у Харкові. Чоботар-кустар. заарешто-
ваний 14 жовтня 1937 р. як член антирад. 
підпільної дашнацької організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 20 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 28 травня 1949 р. висланий на поселення. 
Реабілітований 30 липня 1956 р.

манУкян самвел емманóїлович наро-
дився 1921 р. і проживав у Харкові. вірмен, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Учитель 
СШ № 29. заарештований 9 лютого 1938 р. 
за к.-р. фашистсько-терористичну діяльність 
(статті 548, 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 14 лютого 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 2 роки позбавлення 
волі. Реабілітований 7 грудня 1993 р.

манУкян семен айраïетович народився 
1896 р. у м. Карс Карської обл. вірмен, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Чоботар артілі «взуття». заарештований 
4 березня 1938 р. як член к.-р. дашнацької шпи-
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гунської 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 10 вересня 1963 р.

манУкянц беніамін аветисович наро-
дився 1900 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з робітників, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Кустар-чоботар. заарештований 
21 березня 1938 р. як член антирад. терористич-
ної дашнацької організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 жовтня 1964 р.

манУсов анатолій ізраїльович народився 
1905 р. у м. павлоград павлоградського пов. 
Катеринославської губ. єврей, із службовців, 
освіта початкова, у 1928—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну Хар-
ківської обл. Директор елеватора «заготзерно». 
заарештований 3 жовтня 1937 р. як член анти-
рад. шкідницької організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 7 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскацією 
особистого майна. Розстріляний 8 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 жовтня 1957 р.

манЧенко андрій іванович народився 
1900 р. у с. Мажарка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Кегичівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Сільгоспробітник радгоспу «Кегичів-
ка». У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 2 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 25 травня 1962 р.

манько ілля харитонович народився 
1892 р. у с. вільшана Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. вільшана Дво-
річанського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. під арештом за підозрою 
у здійсненні теракту. заарештований 21 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 18 листопада 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 7 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 липня 1965 р.

манько свирид йосиïович народився 
1882 р. у с. Тавільжанка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Дворічна Дворічан-
ського р-ну Харківської обл. Коваль МТС. заа-
рештований 21 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність, 
участь в антирад. угрупованні (статті 5410, 5411 

КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 лютого 1962 р.

манькУс володимир петрович наро-
дився 1894 р. у с. Макове Ломжинської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у 1924—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Майстер Харківського верста-
тобудівного заводу. заарештований 17 грудня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР і прокурора 
СРСР 19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

маРаховський іван данилович наро-
дився 1893 р. у с. вільшана Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. вільшана 
Дворічанського р-ну Харківської обл. заготі-
вельник сільспоживтовариства. У 1933 р. роз-
куркулений. 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 18 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітований 2 липня 1965 р.

маРголін данило овсійович народився 
1892 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. єврей, з торгов-
ців, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живав у Харкові. Референт тресту «Облвнут-
торг». заарештований 28 грудня 1937 р. як 
член антирад. організації правих (статті 547, 
548, 5411 КК УРСР) і військовою колегією 
верховного Суду СРСР 25 березня 1938 р. за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 25 березня 1938 р. 
у Харкові.  Реабілітований 23 листопада 1957 р.

маРголіна песя абрамівна народилася 
1907 р. у м. Саратов Саратовської губ. єврей-
ка, із службовців, освіта початкова, у 1932—
1937 рр. член вКп(б). проживала у Харкові. 
Робітниця фабрики ім. Тінякова. заарешто-
вана 4 січня 1938 р. як дружина члена к.-р. 
терористичної організації і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 16 березня 
1938 р. як член сім’ї зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбувала в Акмолінському табвід-
діленні Картабу. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 24 червня 1944 р. термін 
покарання зменшено на 1 рік, звільнена з-під 
варти 3 січня 1945 р., працювала в таборі за 
вільним наймом. На 1946 р. кравчиня спец-
дитбудинку в сел. зелений Гай Харківської 
обл., а з 20 квітня 1948 р. майстриня цеху 
прилуцького міськпромкомбінату в Чернігів-
ській обл. Реабілітована 28 листопада 1956 р.
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маРгосян оганес мартиросович на-
родився 1895 р. у с. Масанс, Туреччина. вір-
менин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач магазину № 78 
Міськхарчоторгу. заарештований 5 лютого 
1938 р. за к.-р. націоналістичну шпигунську 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 31 січня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 2 лютого 1939 р.

маРгоШин (моргошин) алейз (олек-
сій) миколайович народився 1906 р. у с. жи-
щинці Кам’янець-подільського пов. по-
дільської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. Горневе 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
тракторних майстерень Кислівського буряко-
радгоспу. У 1936 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 21 листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичного угруповання та за 
к.-р. 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 23 вересня 1960 р.

маРениЧ григорій іванович народився 
1883 р. у с. Дементіївка Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1918 р. член партії лівих со-
ціалістів-революціонерів, у 1930—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Слатине Дергачівсько-
го р-ну Харківської обл. Майстер ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 17 лютого 
1938 р. за зв’язок з членами правотроцькістських 
організації та за шкідницьку роботу (ст. 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. за к.-р. троць-
кістську діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітований 20 травня 1960 р.

маРениЧ іван іванович народився 
1892 р. у с. юрченкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у Харкові. 
Тарифікатор заводу № 183. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за к.-р. націоналістичну ді-
яльність (статті 546, 5411 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 4 березня 1960 р.

маРенко петро кіндратович, див. 
ÌАÐ’ЄНÊО (Ìàðåíêî) Ïåòðî Ê³íäðàòîâèч.

маРесевиЧ анатолій сергійович наро-
дився 1909 р. у м. Ялта Ялтинського пов. Тав-
рійської губ. Росіянин, із дворян, освіта се-

редня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Конструктор-механік конструкторського 
відділу південшахтопроекту. заарештований 
25 липня 1938 р. як член к.-р. організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 19 червня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 21 червня 1939 р.

маР’єнко андрій олексійович народився 
1879 р. у м. золочів Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. золочів золочівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1931 р. розкуркуле-
ний. заарештований 10 вересня 1937 р. за анти-
рад. 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 17 січня 1994 р.

маР’єнко ілля сергійович народився 
1896 р. на хут. Мар’єнків Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Робітник 
жовтневого райкомгоспу м. Харкова. [Роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав]. 
Ухвалою особливої наради при колегії ДпУ 
УСРР від 25 березня 1930 р. висланий до пів-
нічного краю на 3 роки. На засланні перебував 
у м. Архангельськ. заарештований 6 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 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1959 р.

маР’єнко микола давидович народив-
ся 1886 р. у м. золочів Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. золочів 
золочівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. заарештований 2 трав-
ня 1938 р. за к.-р. 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.

маР’єнко (маренко) петро кіндратович 
народився 1886 р. у с. Тернова зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. введенка 
Чугуївського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1931 р. розкуркулений і нарсудом 
Чугуївського р-ну за невиконання твердого 
завдання з хлібозаготівлі позбавлений волі на 
3 роки. заарештований 1 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 22 червня 1989 р.

маР’єнко стеïан йосиïович народився 
1894 р. у м. золочів Харківського пов. Харків-
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ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
ім. Косіора. У 1930 р. розкуркулений, висланий 
до північного краю, до 1936 р. позбавлений ви-
борчих прав. заарештований 9 жовтня 1937 р. 
як куркуль, що втік  із заслання і брат якого 
розстріляний за підпал (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував  
у бурейтабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

маР’єнко тимофій стеïанович наро-
дився 1894 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта середня, позапарт. Керу-
ючий житлоуправлінням Кагановичівського 
р-ну. У 1920 р. під арештом Ов Кавказького 
фронту як колишній білогвардієць. зааре-
штований 4 квітня 1938 р. як член к.-р. 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 22 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 11 лютого 1958 р.

маР’єнко феодосія кóзьмівна народилася 
1899 р. м. золочів Харківського пов. Харківської 
губ. Українка, із селян, письмен., позапарт. 
проживала в сел. золочів золочівського р-ну 
Харківської обл. прибиральниця скотобази. 
У 1930 р. розкуркулена. заарештована 28 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію та за зв’язки з кур-
кульським і кримінальним елементом (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 листопада 
1937 р. позбавлена волі у вТТ на 10 років. Тер-
мін покарання відбувала в м. Солікамськ Мо-
лотовської обл. Реабілітована 17 квітня 1959 р.

маРиненко гордій максимович на-
родився 1878 р. у с. Роздори павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нові Роздори Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Калініна. за-
арештований 25 березня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність (статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 1 квітня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний у Харкові, дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 31 березня 1989 р.

маРиненко іларіон матвійович на-
родився 1888 р. у с. Нові Роздори павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нові Роздори Лозівського р-ну 
Харківської обл. Робітник пункту Молоко-
спілки. У 1934 р. за ст. 5410 КК УСРР по-
збавлений волі на 3 роки. У 1935 р. за не-
виконання культподатку конфісковані хата 
і сарай. заарештований 3 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.

маРиненко петро давидович народив-
ся 1908 р. у с. Нові Роздори павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював сільгоспробітником у радгоспі 
«Комбайн» у Лозівському р-ні Харківської 
обл. заарештований 4 жовтня 1937 р. за к.-р. 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
16 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 14 червня 1989 р.

маРиненко Роман гордійович наро-
дився 1900 р. у с. Нові Роздори павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нові Роздори Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Каліні-
на. заарештований 6 серпня 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 червня 1989 р.

маРинин данило кирилович народився 
1898 р. у с. Симаківка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ново-
іванівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8-го березня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 4 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної групи та 
за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1959 р.

маРиниЧ йосиï стеïанович, див. ÌА-
Ð²ЇЧ (Ìàðèíèч, Ìàðíèч) Йîñèï Сòåïàíîâèч.

маРинкін микола іванович народився 
1878 р. у с. Акулове покровського пов. владимир-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник адміні-
стративно-господарського відділу ХОУ НКвС. 
заарештований 6 квітня 1938 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» 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 червня 1959 р.

маРинов іван йорданович народився 
1891 р. у Князівстві болгарія. болгарин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Якубине зміївського р-ну Харківської 
обл. Городник 3-го Українського будинку від-
починку. заарештований 24 квітня 1938 р. за 
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шпигунську діяльність та к.-р. агітацію (стат-
ті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито Хар-
ківським облпрокурором 19 березня 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

маРіЇЧ (маринич, марнич) йосиï стеïа-
нович народився 1898 р. у м. полтава  полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. Ін-
структор заводу «Серп і молот». заарештований 
2 листопада 1937 р. за розвідувальну та шпигун-
ську діяльність на заводі (статті 543, 546, 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 28 листопада 1989 р.

маРіні Роберт аристидович, див. Л²ÏÏ² 
Лåîí Аðèñòèäîâèч (Ìàð³í³ Ðîáåðò Аðèñòèäîâèч).

маРкваРдт гóстав федорович народився 
1892 р. у с. вінець Мелітопольського пов. Тав-
рійської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Робітник Трансторгхарчу 
на ст. Лозова півд. залізниці. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 19 серпня 1937 р. 
як куркуль у минулому, який переховувався від 
вислання, обманним шляхом працевлаштувався 
на транспорт та за вороже ставився до рад. влади 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Каргопольтабі, де й помер 18 ве-
ресня 1938 р. Реабілітований 5 вересня 1958 р. 

маРкваРт Рейнгольд фердинандович на-
родився 1903 р. у с. Новоолександрівка жи-
томирського пов. волинської губ. Німець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. піски Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Різнороб за наймом. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної сму-
ги. заарештований 16 грудня 1937 р. за шпи-
гунську розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 червня 1964 р.

маРкевиЧ антон олександрович наро-
дився 1888 р. у м. Маріамполь Маріамполь-
ського пов. Сувалкської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Столяр художньої фабрики. заарешто-
ваний 4 лютого 1938 р. за антирад. націона-
лістичну агітацію, намір зрадити батьківщину 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 2 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 27 червня 1959 р.

маРкевиЧ іван гнатович народився 
1901 р. у с. Лядовичі Кобринського пов. Грод-
ненської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Костянтинівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Тракторист 
Ананьївського бурякорадгоспу. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 16 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
позбавлений волі в концтаборі на 10 років. 
Реабілітований 8 серпня 1989 р.

маРкевиЧ іван федорович народився 
1900 р. у с. Довголука Стрийського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської імпе-
рії. Українець, з робітників, освіта початкова, 
позапарт., у 1925—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник заводу ім. Мед-
ведєва. заарештований 22 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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1989 р.

маРкевиЧ йосиï йосиïович народився 
1886 р. у с. воєводитки Орокського пов. ві-
ленської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у сел. Куп’янськ-
вузл. Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Комірник магазину залізничних запчастин. 
заарештований 23 серпня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію польського націоналістичного характеру, 
вихваляння контрреволюціонера Троцького, 
відвідування католицького костьолу та за шпи-
гунську роботу (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Картабі. з 29 липня 1938 р. 
під слідством 3-го відділу Картабу як член 
к.-р. шпигунської диверсійної організації на 
ст. Куп’янськ та за шпигунську діяльність 
(ст. 581 КК РРФСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Карагандинській обл. 14 листопада 
1938 р. як агенту польської розвідки винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 листо-
пада 1938 р. Реабілітований 23 вересня 1958 р.

маРкевиЧ михайло миколайович на-
родився 1893 р. у с. Арабники Гродненської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер ХЕМзу. 
заарештований 18 жовтня 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 27 серпня 1957 р.
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маРкевиЧ никифор олександрович на-
родився 1897 р. у с. Шершні вінницького 
пов. подільської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Садівник паровозного депо ст. Куп’янськ 
півн.-Донецької залізниці. заарештований 
12 січня 1938 р. як член шпигунської органі-
зації (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Сталінській обл. 5 вересня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
22 серпня 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 24 жовтня 1958 р.

маРкевиЧ петро володимирович наро-
дився 1895 р. у с. Каяни Ковенської губ. Ли-
товець, із селян, освіта початкова, позапарт., 
1923—1932 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Чоботар артілі «взутмаспошив». заарешто-
ваний 21 червня 1938 р. як член к.-р. організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 23 вересня 1938 р. 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 червня 1961 р.

маРкевиЧ станіслав миколайович на-
родився 1905 р. у с. Городниця брацлавського 
пов. подільської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на ст. Харків-
балашівка півд. залізниці. Робітник станції. 
заарештований 20 лютого 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
14 червня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1962 р.

маРкевиЧ фелікс іванович народився 
1899 р. у міст. парженчев Ленчицького пов. 
Каліської губ. єврей, з робітників, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХЕМзу. заарештований 10 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 9 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Крастабі, де й помер 7 липня 
1943 р. Реабілітований 8 березня 1960 р.

маРкелов стеïан іларіонович народив-
ся 1893 р. у с. Сиром’ясь Городищенського 
пов. Самарської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі побутових доручень. зааре-
штований 20 серпня 1937 р. за шпигунську та 
антирад. діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 грудня 1937 р. за недоведеності злочи-
ну. звільнений з-під варти 11 грудня 1937 р.

маРкитаник олена федорівна наро-
дилася 1909 р. у с. збаржівка Київської губ. 
Українка, із службовців, освіта вища, поза-

парт. проживала в Харкові. завгосп дитсадка 
№ 25. 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. позбавлена 
волі у вТТ на 8 років. Термін покарання від-
бувала у воркуттабі. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 липня 1944 р. термін 
покарання знижено на 1 рік. після звільнення 
з-під варти повернулася в Україну, де й по-
мерла [1945 р.]. Реабілітована 10 жовтня 1958 р.

маРков анемïодист олексійович наро-
дився 1911 р. у м. Іркутськ Іркутської губ. 
Росіянин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну 
Харківської обл. Робітник ІпРзу. заарешто-
ваний 4 грудня 1937 р. як член к.-р. шкід-
ницької організації (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 10 липня 1938 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність позбавлений волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбував у півден-
табі. Реабілітований 30 жовтня 1956 р. 

маРков всеволод львович народився 
1899 р. у м. Сергач Нижегородської губ. Росія-
нин, з дворян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер районної лікарні. У 1923 р. позбавле-
ний виборчих прав. У 1927 р. під слідством ДпУ 
УСРР за к.-р. агітацію. заарештований 7 верес-
ня 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 16 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

маРков дмитро федорович народився 
1913 р. у с. преслав бердянського пов. Таврій-
ської губ. болгарин, із селян, освіта вища, по-
запарт., у 1928—1937 рр. член вЛКСМ. про-
живав у Харкові. Аспірант ХДУ. заарешто-
ваний 11 лютого 1938 р. за шпигунську к.-р. 
націоналістичну діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР), а 14 серпня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу за-
крито помічником Харківського облпрокурора 
в спецсправах 9 листопада 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). Доктор філологічних наук, про-
фесор. Академік АН СРСР. У 1969—1987 рр. 
директор Інституту слов’янознавства і балка-
ністики АН СРСР. помер у Москві 1990 р.

маРков іван олександрович народився 
1890 р. у посаді Кучеж Костромської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Лаборант ХАДІ. У 1921 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі в концта-
борі на 4 роки. заарештований 23 лютого 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 4 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.
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маРков михайло васильович народився 
1902 р. у Харкові. Росіянин, з робітників, освіта 
неповна середня, член вКп(б) з 1926 р. Слу-
жив у м. Хабаровськ Хабаровського краю. На-
чальник штабу 181-го арт. полку, майор. зааре-
штований 7 липня 1938 р. як учасник антирад. 
військової змови троцькістів (статті 581 п. «б», 
588, 589, 5811 КК РРФСР), справу закрито Ов 
НКвС 2-ї армії 4 березня 1940 р. (ст. 204 п. «б» 
КпК РРФСР). звільнений з-під варти 6 бе-
резня 1940 р. Реабілітований 3 березня 1956 р. 

маРков петро павлович народився 
1901 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. завідувач гаражу ко-
тельно-зварювального заводу. заарештований 
14 грудня 1937 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 27 грудня 1957 р.

маРков сергій євменович народився 
1899 р. у с. Середнє погромне Царицин-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта серед-
ня, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у с. балаклія балаклійського р-ну Харківської 
обл. виконувач обов’язків помічника началь-
ника складу НКО № 29, капітан РСЧА. за-
арештований 3 вересня 1937 р. за шкідницьку 
діяльність (ст. 547 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 8 грудня 
1937 р. (статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 9 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 лютого 1958 р.

маРков йордан (юрій) лазарович наро-
дився 1888 р. у Князівстві болгарія. болгарин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Рогань Харківського р-ну Харківської 
обл. Городник радгоспу «Комуніст». заарешто-
ваний 17 квітня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність (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 9 серпня 1957 р.

маРковець микола олександрович на-
родився 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. бі-
лорус, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник навчального 
комбінату. заарештований 23 травня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 20 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 31 березня 1939 р.

маРковиЧ яків мендельович народився 
1884 р. у м. здунська воля Каліської губ. єврей, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник-надомник фабрики 

«Текстильтканина». заарештований 14 червня 
1938 р. за шпигунство на користь Німеччини 
(ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 листопада 1958 р.

маРковський йосиф іванович на-
родився 1894 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-го березня. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 19 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.

маРковський йосиф петрович наро-
дився 1907 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. поляк, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. валуйки валуйського 
р-ну Курської обл. Учитель середньої тран-
спортної школи № 5. заарештований 14 січня 
1938 р. за к.-р. троцькістсько-бухарінську агі-
тацію та листування з братом, який проживав 
у польщі (статті 584, 5810 КК РФСРР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
1 квітня 1938 р. за к.-р. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у північсхідтабі, де й помер 27 жовт ня 
1940 р. Реабілітований 21 травня 1955 р.

маРковський фаóст миколайович на-
родився 1888 р. у с. Мухувата бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Колесни-
ківка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну агітацію, вихваляння 
польщі та пораженські настрої (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 22 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 серпня 1959 р.

маРкопольський володимир андрі-
йович народився 1905 р. у м. Радзивилів Кре-
менецького пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Студент ХДУ. 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. за 



581Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

підозрою у шпигунстві позбавлений волі у вТТ 
на 5 років. Реабілітований 17 травня 1989 р.

маРкосян аршавір арóтюнович наро-
дився 1887 р. у м. Шабін, Туреччина. вірме-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. продавець міськхарчо-
торгу. заарештований 22 лютого 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 березня 1989 р.

маРкс едмóнд Рóдольфович народився 
1888 р. у с. Михайлючка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, 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 к.-р. організації 
та за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 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.

маРкс фрідріх гóставович народився 
1906 р. у с. Михайлючка заславського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дубові Гря-
ди Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 8 березня. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної 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. (стат-
ті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

маРмило павло антонович, див. ÌОÐ-
ÌИЛО (Ìàðìèлî) Ïàâлî Аíòîíîâèч.

маРмУР леонтій володимирович наро-
дився 1891 р. і проживав у Харкові. єврей, 
з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1920—1921 рр. член РКп(б). перукар артілі 
«Інтруд». заарештований 23 червня 1938 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 23 листопада 1939 р. попереднє ув’язнення 
зараховано у термін покарання зі звільненням 
з-під варти. Реабілітований 17 травня 1989 р.

маРниЧ йосиï стеïанович, див. ÌАÐ²-
ЇЧ (Ìàðèíèч, Ìàðíèч) Йîñèï Сòåïàíîâèч.

маРон Рóвім соломонович народився 
1896 р. у м. Режиця Режицького пов. вітебської 
губ. єврей, з кустарів, освіта вища, член вКп(б) 

з 1919 р. проживав у Харкові. Старший май-
стер заводу «Світло шахтаря». заарештований 
26 грудня 1937 р. за к.-р. троцькістську діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 548 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 29 травня 
1940 р. (статті 547, 5411 КК УРСР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі у вТТ з поражен-
ням у правах на 5 років і конфіскацією майна.  
Ухвалою президії верховної Ради СРСР від  
18 серпня 1943 р. звільнений достроково зі знят-
тям судимості. звільнений з-під варти 29 серп-
ня 1943 р. Реабілітований 1 вересня 1956 р.

маРтель петро вільгельмович народив-
ся 1893 р. у с. зельман [Самарської губ.]. 
Німець, із селян, освіта вища, позапарт. про-
живав у с. Старовірівка Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Лікар районної лікарні. за-
арештований 25 липня 1938 р. як член ні-
мецької шпигунської диверсійної організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
23 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

маРтиненко василь гаврилович на-
родився 1902 р. у м. білопілля Сумського 
пов. Харківської губ. Українець, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав на 
ст. бермінводи півд. залізниці. Начальник 
планово-виробничого відділу депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 19 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
26 листопада 1938 р. (ст. 197 КпК УРСР).

маРтиненко василь дмитрович наро-
дився 1905 р. у с. Михайлівка [Мелітопольсько-
го пов. Таврійської губ.]. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
панки зачепилівського р-ну Харківської обл. 
бригадир колгоспу ім. 18-річчя жовтня. зааре-
штований 26 листопада 1937 р. за к.-р. роботу, 
шпигунську діяльність на користь польщі та 
як член к.-р. організації (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Самартабі. Реабілітований 29 червня 1989 р.

маРтиненко іван андрійович народив-
ся 1889 р. у с. Мартинівка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Конюх 
Лозівської кінної бази. заарештований 10 лю-
того 1938 р. за антирад. настрої та за к.-р. 
діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 9 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

маРтиненко макар віталійович наро-
дився 1888 р. у с. Кириківка Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
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позапарт. проживав у Харкові. завгосп Харків-
ського енергомеханічного технікуму. У 1930 р. 
майно конфісковано. заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію та приховування 
соціального походження (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Сталін-
ській обл. від 8 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Куйбишевській обл. на будівництві гідровуз-
ла. Справу закрито постановою УДб УНКвС 
по Харківській обл. 14 березня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). звільнений з-під варти 27 бе-
резня 1940 р. На 1968 р. проживав у Харкові. 

маРтиненко микита мóсійович наро-
дився 1884 р. у с. Христофорівка Олександрій-
ського пов. Херсонської губ. Українець, із се-
лян, освіта вища, у 1919—1938 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник 2-го паровоз-
ного відділення півд. залізниці. заарештований 
6 лютого 1938 р. як член правотроцькістської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 546, 548, 549, 5411 КК УРСР) і військовою ко-
легією верховного Суду СРСР 26 серпня 1938 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 26 серпня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1958 р.

маРтиненко михайло юхимович на-
родився 1895 р. у с. Ізбодино Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт., у 1920—1935 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Чоботар фабрики «Шкірутиль». за-
арештований 23 лютого 1938 р. за антирад. агіта-
цію та належність до білогвардійського підпіл-
ля (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 жов-
тня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

маРтиненко петро андрійович наро-
дився 1880 р. у с. Дементівка Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дементівка 
Липецького р-ну Харківської обл. Тесля на по-
денних роботах. У 1927 р. позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. 
висланий до північного краю. На засланні пе-
ребував у м. Котлас північного краю, у 1933 р. 
втік. заарештований 5 серпня 1937 р. за анти-
рад. висловлювання (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 травня 1989 р.

маРтиненко федір павлович народився 
1885 р. у с. Ярошівка Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. вільшани Дергачів-
ського р-ну Харківської обл. візник. У 1933 р. 
майно конфісковано. заарештований 10 лю-

того 1938 р. як антирад. елемент (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради НКвС 
СРСР від 3 листопада 1938 р. за антирад. агіта-
цію позбавлений волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбував у березтабі, де й помер 
23 липня 1942 р. Реабілітований 28 липня 1960 р.

маРтиненко яків ілліч народився 
1878 р. у с. Коротич Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Мали-
нівка Чугуївського р-ну Харківської обл. Свя-
щеник покровської церкви. У 1930 р. під слід-
ствам ДпУ УСРР як член  к.-р. організації та 
за антирад. агітацію. заарештований 20 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 25 квітня 1989 р.

маРтинов дмитро тимофійович наро-
дився 1901 р. у с. богданівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта се-
редня, член вКп(б). проживав у м. валки вал-
ківського р-ну Харківської обл. завідувач відді-
лу культури і пропаганди валківського райкому 
Кп(б)У. заарештований 9 червня 1938 р. за під-
ривну терористичну діяльність та як член анти-
рад. організації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 10 жовтня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

маРтинов захарій єгорович народив-
ся 1886 р. у с. берестовенька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, письмен., позапарт.  проживав і пра-
цював у радгоспі ім. 15-річчя жовтня у Крас-
ноградському р-ні Харківської обл. Ухвалою 
особливої наради при колегії ОДпУ від 13 січ-
ня 1930 р. (ст. 5810 КК РСФРР) висланий до 
північного краю на 3 роки. заарештований 
15 жовтня 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 20 листопада 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Реабілі-
тований 10 липня 1995 р. і 14 червня 1989 р.

маРтинов микола андрійович наро-
дився 1907 р. у с. в’юнки житомирського пов. 
волинської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник склозаводу. заарештований 16 квітня 
1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на ко-
ристь іноземної держави (статті 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 роз-
стріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

маРтинов микола костянтинович наро-
дився 1900 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
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Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Шебелинка ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «п’ятигорськ». У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 17 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 28 червня 1963 р.

маРтинов михайло сидорович наро-
дився 1893 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. вантаж-
ник жиркомбінату. заарештований 2 берез-
ня 1938 р. за [антирад. агітацію], а 4 травня 
1938 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу не завершено.

маРтинов петро никифорович наро-
дився 1903 р. на Куцо-Ганебнівських хуторах 
Костянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Сахновщина Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1929 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. У 1930 р. висланий до північного 
краю, звідки втік. У 1935 р. за втечу з місця ви-
слання засуджений на 3 роки позбавлення во-
лі. звільнений з-під варти умовно достроково 
у 1936 р. заарештований 7 вересня 1937 р. за ан-
тирад. діяльність (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 16 червня 1989 р.

маРтинов стеïан федорович народив-
ся 1878 р. у с. Шебелинка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Шебе-
линка балаклійського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1932 р. розкуркулений. 
заарештований 8 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 16 жовтня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 травня 1989 р.

маРтинов-виногРадов федір 
іванович народився 1893 р. у с. золотарьо-
во Мценського пов. Орловської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта середня, позапарт., 
у 1914—1924 рр. член партії лівих соціаліс-
тів-революціонерів (інтернаціоналістів). про-
живав у Харкові. Керівник групи праці та 
технормування Управління начальника робіт 
19-го будтресту Наркомату оборонної про-
мисловості. У 1920 р. під арештом як член 
партії лівих есерів. заарештований 31 січня 
1924 р. як член нелегальної організації партії 
лівих есерів (інтернаціоналістів) та за анти-

рад. діяльність (статті 62, 72 КК УСРР), спра-
ву закрито надзвичайною сесією Харківського 
губсуду 21 травня 1924 р. (ст. 4 п. 5 КпК 
УСРР). заарештований 14 жовтня 1937 р. як 
учасник есерівського підпілля (статті 5410 ч. 1, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 29 жовтня 1939 р. за 
участь в антирад. есерівській організації по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки. Реабілітова-
ний 5 квітня 1989 р.

маРтиновський юзеф стеïанович 
народився 1906 р. у с. Степанівка подільської 
губ. поляк, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у с. вільшани Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. завідувач 
виробництва Харківської меблевої фабрики. 
заарештований 4 квітня 1938 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито помічником прокурора Харківської обл. 
10 березня 1939 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 13 березня 1939 р.

маРтинсон жан андрійович народився 
1894 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта незакінчена вища, у 1918—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. Ро-
бітник металоштампувального заводу ім. Фрун-
зе. заарештований 30 грудня 1937 р. за розвід-
увальну та диверсійну роботу (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 29 серпня 1958 р.

маРтинЧУк антон іванович народився 
1905 р. у с. пожог [Келецької 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 14 березня 
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. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 16 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 лютого 1958 р.

маРтинюк євтихій андрійович народив-
ся 1899 р. у с. Новофастів Київської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер артілі «промкустар». У 1929 р. 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
8 вересня 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. 
Термін покарання відбував на Ангарському 
будівництві, працював на посаді старшого бух-
галтера. після звільнення з-під варти зали-
шився там же як вільнонайманий. На 1954 р. 
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проживав у сел. заярськ братського р-ну Ір-
кутської обл. Реабілітований 7 вересня 1955 р.

маРтинюк самійло максимович на-
родився 1882 р. у с. Іваничі володимир-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Керівник хору технікуму цивільної 
авіації та школи ппХО Тсоавіахіму. заарешто-
ваний 30 березня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР). 
помер 19 серпня 1938 р. у лікарні Харківської 
в’язниці № 5. Справу закрито Ов НКвС 14-го 
стріл. корпусу 19 жовтня 1938 р. (ст. 4 п. «а» 
КпК УРСР). Реабілітований 8 серпня 1997 р.

маРтиШко антон іванович народився 
1893 р. у с. Непокрите Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Непокрите 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Тельмана. У 1933 р. виключений 
з колгоспу як куркуль та розкуркулений. зааре-
штований 30 серпня 1937 р. за антирад. діяль-
ність та 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 с. Кульдур бірського р-ну єврейської Ав-
тономної обл. Реабілітований 14 червня 1989 р.

маРтиШко антон пилиïович народив-
ся 1908 р. у с. Непокрите Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
артілі «Кооптранс». У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
7 грудня 1937 р. за вороже ставлення до рад. 
влади (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 в Урал-
табі. На 1960 р. проживав у Харкові, працював 
техніком-наглядачем Харківського лінійного 
вузла. Реабілітований 29 травня 1959 р.

маРтиШко григорій федорович наро-
дився 1902 р. у с. Непокрите Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Липці Липецького р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу «Липці». У 1932 р. 
розкуркулений, висланий на 3 роки до пів-
нічного краю. заарештований 26 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. Реабілі-
тований 25 жовтня 1963 р.

маРтін генріх самойлович, див. ÌЕÐ-
Т²Н (Ìàðò³í) Гåíð³õ Сàìîйлîâèч.

маРтін отто янович народився 1894 р. 
в Естляндській губ. Естонець, із селян, освіта 

початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюм-
ського р-ну Харківської обл. завгосп Ізюмсько-
го відділення Хаторгу. заарештований 12 груд-
ня 1937 р. за шпигунство на користь польщі 
та к.-р. агітацію (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 березня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував у Тайшеттабі, де й помер 28 травня  
1944 р. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

маРтін Роза василівна народилася 1895 р. 
у с. Судиха Костянтиноградського пов. полтав-
ської губ. Німкеня, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в с. Нестеліївка Лозівського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. заарештована 
8 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по Хар-
ківській обл. від 29 вересня 1937 р. позбавлена волі 
у вТТ на 10 років. Реабілітована 26 червня 1989 р.

маРтінсон володимир іванович наро-
дився 1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. 
Латвієць, з робітників, освіта середня, член 
вКп(б) з 1918 р. проживав у Харкові. за-
відувач транспортної дільниці артілі ім. 2-ї 
п’ятирічки. заарештований 9 березня 1938 р. 
як член к.-р. латвійської націоналістичної 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

маРтінсон іван іванович (ян яно-
вич) народився 1893 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початкова, 
у 1914—1937 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Інструктор по кадрах дорожньо-транспорт-
ної експедиторської контори вантажної служби 
Управління півд. залізниці. У листопаді 1937 р. 
під слідством ХОУ НКвС за к.-р. діяльність. за-
арештований 4 грудня 1937 р. як член латвійської 
націоналістичної диверсійно-шпигунської теро-
ристичної організації (статті 541 п. «а», 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) і 21 лютого 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл, орган, що винес рішен-
ня, невідомий. Розстріляний 2 березня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.

маРтовицький данило васильович 
народився 1896 р. у с. петропавлівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. петропавлівка вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Фрунзе. У 1931 р. 
майно конфісковано. заарештований 7 жов-
тня 1937 р. за антирад. 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 Том-
асинтабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.
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маРтовицький дмитро свиридонович 
народився 1897 р. у с. берестове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював у відді-
ленні «вишневе» радгоспу ім. 20-річчя жовтня 
у борівському р-ні Харківської обл. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований 7 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 15 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у Амуртабі. Реабілітований 14 червня 1989 р.

маРУнЧак войцик пилиïович народився 
1904 р. у с. Лопатинці Київської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював конюхом у радгоспі «Садорозп-
лідник» у Куп’янському р-ні Харківської обл. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
24 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну діяль-
ність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 19 січня 1938 р. вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 2 лютого 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

маРУняк михайло андрійович наро-
дився 1901 р. у м. Долина Долинського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. велика Данилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. У 1931—1933 рр. під слідством ДпУ 
УСРР як член УвО. заарештований 31 січня 
1938 р. як член к.-р. української націоналіс-
тичної фашистської терористичної організації 
УвО-ОУН (статті 548, 5411 КК УРСР) і для 
подальшого слідства етапований у розпоря-
дження УДб УНКвС по Чернігівській обл. 
Трійкою при Чернігівському облуправлінні 
НКвС 21 вересня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 24 вересня 1938 р. 
у Чернігові. Реабілітований 15 грудня 1989 р.

маРУтян мкртич григорович народився 
1886 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, з куста-
рів, освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. без певних занять. заарештований 6 люто-
го 1938 р. за к.-р. націоналістичну та шпигун-
ську діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 13 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 17 березня 1939 р.

маРУШко василь стеïанович народився 
1903 р. у с. Субота Гродненської губ. біло-
рус, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1927—1928 рр. член вЛКСМ. проживав 
у Харкові. Товарознавець всесоюзної контори 
«Союзпредспрос» Наркомважпрому. заарешто-
ваний 26 травня 1938 р. за шпигунську діяль-
ність на користь польщі (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 

обл. 9 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 15 вересня 1939 р.

маРхасєв соломон хаїмович (семен 
юхимович) народився 1904 р. у м. березна 
Чернігівського пов. Чернігівської губ. єврей, 
із службовців, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Референт-консуль-
тант із запчастин та обладнання Харківтрансу. 
заарештований 7 грудня 1937 р. як член анти-
рад. сіоністської групи (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
29 січня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

маРцинкевиЧ зигфрід йосифович на-
родився 1899 р. у с. биківка волинської губ. 
поляк, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. Ізюм Ізюмського пов. 
Харківської обл. Робітник ІзОСу. заарешто-
ваний 15 лютого 1938 р. за шпигунство на 
користь польщі (статті 546, 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 29 липня 1958 р.

маРцинкевиЧ павло ксаверійович 
(север’янович) народився 1894 р. у с. Гута-
зеленицька Новоград-волинського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Наталине Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 1 Травня. У 1936 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 29 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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1961 р.

маРцинкевиЧ сергій петрович на-
родився 1898 р. у м. Гродно Гродненської губ. 
білорус, із службовців, освіта початкова, поза-
парт. проживав у сел. Люботин Харківського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. заа-
рештований 2 грудня 1937 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), рішення у спра-
ві відсутнє. Розстріляний 2 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 липня 1989 р.

маРцинкевиЧ станіслав ксаверійович 
народився 1898 р. у с. Гута-зеленицька Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Наталине Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. як член к.-р. польської націо-
налістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
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СРСР 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1961 р.

маРциновський антон олександро-
вич народився 1889 р. на хут. Гожків Ново-
град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. петропавлівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник Куп’янського 
цукрозаводу. заарештований 29 листопада 
1937 р. за к.-р. роботу (статті 5410 ч. 1, 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 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1959 р.

маРциновський мар’ян стефано-
вич народився 1912 р. у с. Майдан-воля за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нове Мажарове зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Комін-
терну. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
30 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію та вихва-
ляння порядків у польщі (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 19 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 червня 1960 р.

маРЧевський броніслав тимофійович 
народився 1911 р. у с. Слобода-Чернецька Но-
воград-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. Самійлівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Сторож Криштопівської МТС. зааре-
штований 4 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито близню-
ківським Рв НКвС 16 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

маРЧевський едвард францович на-
родився 1907 р. у с. юзефівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний маяк». 
У [1935] р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 24 листопада 1937 р. як член к.-р. наці-
оналістичної організації (статті 5410, 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. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

маРЧевський петро іванович наро-
дився 1895 р. у с. Слобода-Чернецька Ново-

град-волинського пов. волинської губ. по-
ляк, із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. васюкове близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Калініна. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
20 січня 1938 р. як член к.-р. організації та за 
к.-р. агітацію (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 18 березня 1960 р.

маРЧевський станіслав антонович 
народився 1906 р. у с. погоріле Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Мерефа Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Майстер склозаводу. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 7 квіт-
ня 1938 р. за к.-р. шпигунську діяльність на 
користь іноземної держави (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 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

маРЧевський станіслав тимофійович 
народився 1880 р. у с. Слобода-Чернецька 
Новоград-волинського пов. волинської губ. 
поляк, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Миколаївка Друга близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 13-річчя жовтня. У 1935 р. під слідством 
за антирад. агітацію і в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. за вороже 
ставлення до рад. влади та к.-р. шпигунську 
діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 10 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

маРЧевський фелікс іванович на-
родився 1895 р. у с. пасси блонського пов. 
варшавської губ. поляк, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1921—1935 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Директор 12-го 
цегельного заводу. заарештований 13 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 27 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 4 листопада 1962 р.

маРЧевський франц йосифович наро-
дився 1889 р. у м. велюн велюнського пов. Ка-
ліської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник коопе-
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ративної артілі інвалідів «Ширвжиток». зааре-
штований 9 липня 1938 р. за антирад. агітацію 
та розвідувальну діяльність на користь польщі 
(статті 5410 ч. 1, 546 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 жовтня 1956 р.

маРЧенко анатолій семенович народив-
ся 1898 р. у с. Копанки Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, по-
запарт., освіта початкова. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської 
обл. Кочегар паровозного депо ст. Конград 
півд. залізниці. У 1930 р. розкуркулений. за-
арештований 23 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по полтавській 
обл. від 30 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 8 років. Термін покарання відбував 
в Амуртабі. Реабілітований 20 жовтня 1989 р.

маРЧенко василь Родіонович народив-
ся 1896 р. у с. Андріївка бердянського пов. 
Таврійської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. бригадир буді-
вельної дільниці на ст. Лозова півд. залізниці. 
заарештований 8 червня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за диверсійну роботу (статті 549 
через ст. 17, 5411 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. полтава півд. залізни-
ці 17 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КК УРСР).

маРЧенко денис кóзьмич народився 
1902 р. у с. Котельва Охтирського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Голо-
вний бухгалтер каси взаємодопомоги півд. 
залізниці. Харківським губсудом 9 березня 
1924 р. за к.-р. діяльність (ст. 58 КК УСРР) 
засуджений до розстрілу. постановою пре-
зидії вУЦвК від 15 березня 1924 р. помилу-
ваний, з-під варти звільнений, а Харківським 
окрсудом 20 лютого 1928 р. за амністією на 
честь 10-ї річниці революції судимість зня-
то. заарештований 20 квітня 1938 р. як член 
української к.-р. націоналістичної організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і ухвалою особ-
ливої наради при НКвС СРСР від 22 листо-
пада 1939 р. за участь у к.-р. націоналістичній 
організації позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 17 квітня 1989 р.

маРЧенко іван савич народився 1896 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. У 1932 р. 
майно конфісковано. заарештований 21 жов-
тня 1937 р. за поширення провокаційних чу-
ток і агітацію за вихід з колгоспу (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. 
Термін покарання відбував у бамтабі та пів-
дентабі. Реабілітований 18 березня 1960 р.

маРЧенко костянтин іванович народив-
ся 1892 р. у полтавському пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, у 1917 р. 
член УпСР, у 1918 р. член партії боротьбистів, 
член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харко-
ві. викладач ХХТІ. заарештований 27 жовтня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної теро-
ристичної організації (статті 547, 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 листопада 1937 р. 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у бамтабі. Ухвалою президії верховної 
Ради СРСР від 21 жовтня 1946 р. звільнений 
з-під варти достроково зі зняттям судимос-
ті. проживав у м. Кіровабад Азербайджан-
ської РСР, працював на масложиркомбінаті 
ім. М’ясникова. Реабілітований 3 лютого 1956 р.

маРЧенко лев артемович народився 
1901 р. у с. Чабанівка Ушицького пов. поділь-
ської губ. Українець, із священнослужителів, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. Липці Липецького р-ну Харківської обл. 
Учитель НСШ № 1. заарештований 3 березня 
1938 р. за антирад. агітацію та шовіністичні 
настрої (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 29 квітня 1939 р. виправданий за не-
доведеності складу злочину.

маРЧенко максим миколайович на-
родився 1901 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. 1 Травня. заарештований 10 квітня 
1938 р. як член к.-р. повстанській організації 
та за к.-р. агітацію (статті 541 п. «а», 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 березня 1968 р.

маРЧенко микита карïович народився 
1886 р. у м. богодухів богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Любо-
тин Харківського р-ну Харківської обл. Голов-
ний кондуктор ст. Люботин півд. залізниці. 
з 18 грудня 1936 р. в’язень с.-г. вТК № 20 на 
ст. божкове півд. залізниці. з 29 грудня 1937 р. 
під слідством відділу зМУ полтавського обл-
управління НКвС за к.-р. пораженську агітацію 
серед в’язнів та терористичні настрої (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом ХвО 
2 листопада 1938 р. (ст. 548 через ст. 17, з санкції 
ст. 542 КК УРСР) засуджений до позбавлення 
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волі у вТТ на 8 років з обмеженням прав  
на 3 роки. Реабілітований 14 жовтня 1994 р.

маРЧенко микола микитович наро-
дився 1894 р. у с. Межирічі Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач навчальної частини робітфаку 
та викладач ХАДІ. заарештований 23 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичній орга-
нізації, за націоналістичну пропаганду, шпи-
гунську роботу (статті 546, 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 25 вересня 1959 р.

маРЧенко михайло ілліч народився 
1888 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
південмонтажбуду. заарештований 15 листо-
пада 1937 р. за хуліганство та антирад. розмови 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 14 вересня 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 70 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 4 роки позбавлення 
волі у вТТ. Реабілітований 29 травня 1992 р.

маРЧенко олександр гаврилович наро-
дився 1886 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Касир Держбанку. заарештований 12 березня 
1938 р. як член к.-р. організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 грудня 1971 р.

маРЧенко олександр сергійович на-
родився 1891 р. у с. біле Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. біле Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Чоботар артілі «зір-
ка» в м. Куп’янськ. заарештований 21 жовтня 
1937 р. як член секти баптистів та за к.-р. агіта-
цію проти колгоспного будівництва (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 27 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. владивосток примор-
ського краю. Реабілітований 26 червня 1989 р.

маРЧенко олексій савич народився 
1901 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. Сільгоспробітник радгоспу 
«Лісна стінка». У 1932 р. майно конфіскова-
но. заарештований 21 жовтня 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 бу-
рейтабі. після звільнення з-під варти прожи-
вав за старою адресою, працював у колгоспі 
ім. ворошилова. помер 2 червня 1956 р. Ре-
абілітований 30 серпня 1963 р.

маРЧенко павло якович народився 
1913 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. 
заарештований 4 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (статті 542, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 жовтня 1937 р винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний у Харкові, дата розстрілу 
невідома. Реабілітований 22 березня 1957 р.

маРЧенко пилиï петрович народився 
1898 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
заводу ім. Леніна. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
10 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 17 вересня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 26 червня 1989 р.

маРЧенко Роман дмитрович народився 
1896 р. у с. перекіп валківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. перекіп валківського 
р-ну Харківської обл. Рахівник Ков’язького 
споживтовариства. заарештований 3 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (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 
відбував у бурейтабі, де й помер 14 вересня 
1938 р. Реабілітований 5 червня 1959 р. 

маРЧенко сергій іванович народився 
1901 р. у с. Козіївка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта непо-
вна середня, позапарт. проживав у с. Слобідка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. заступ-
ник головного бухгалтера МТС. заарештований 
2 березня 1938 р. за к.-р. погляди, ворожі на-
строї та антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 листопада 1958 р.

маРЧенко стеïан іванович народився 
1890 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. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
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трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 13 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 16 серпня 1963 р.

маРЧенко трохим євдокимович на-
родився 1893 р. у с. Калибердівка полтав-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Гусарівка барвінківського р-ну Харків-
ської обл. Робітник промкоопартілі «Надра-
буд». заарештований 25 вересня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 16 жовтня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 червня 1989 р.

маРЧенко федір петрович народився 
1901 р. у с. веселе Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. велика Данилівка 
Харківського р-ну Харківської обл. Тесля Хар-
ківської СШ № 134. У 1931 р. розкуркулений, 
перебував під слідством 2,5 міс. заарештований 
31 жовтня 1937 р. за антирад. настрої (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 пока-
рання відбував до 1942 р. у бамтабі, до 1946 р. 
у Касптабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 жовтня 1944 р. термін пока-
рання зменшено на 1 рік. На 1958 р. проживав 
у Харкові. Реабілітований 19 червня 1959 р.

маРЧенковський леонід тимофійо-
вич народився 1895 р. у с. Уразово валуйсько-
го пов. воронезької губ. Українець, із служ-
бовців, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Головний бухгалтер Чугуївського коопторгу. 
заарештований 23 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 547, 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 18 жовтня 1958 р.

маРЧинська яніна тимофіївна народи-
лась 1903 р. у с. полянка Київської губ. поль-
ка, з селян, освіта початкова, позапарт. про-
живала в с. петропавлівка Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселена з прикор-
донної смуги. заарештована 13 серпня 1937 р. 
за к.-р. націоналістичну агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляна 21 жовтня 
1937 р. у Харкові. Реабілітована 3 серпня 1989 р.

маРЧУк михайло лóк’янович народився 
1892 р. у с. жуківці вінницького пов. поділь-

ської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. піщана Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний партизан». У 1934 р. за невиконання 
держзабов’язань засуджений на 5 років позбав-
лення волі, звільнений з-під варти достроково. 
У 1936 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 проку-
рора 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 12 серпня 1989 р.

маРЧУк олександр Романович народився 
1906 р. у с. Клинівка [брацлавського пов. по-
дільської губ.]. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. вільхуватка 
вільхуватського р-ну Харківської обл. пекар 
вільхуватської райспоживспілки. Нарсудом Го-
родницького р-ну 28 січня 1933 р. за несплату 
держподатків (ст. 582 КК УСРР) засуджений 
на 4 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував на будівництві біломорканалу, 15 бе-
резня 1936 р. звільнений з-під варти умовно 
достроково. заарештований 13 серпня 1937 р. 
за агітацію проти хлібопоставок державі, во-
рожі настрої щодо заходів рад. влади та участь 
у розкраданні хлібопродуктів (статті 5410, 170 
п. «г» КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 29 вересня 
1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений во-
лі у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав у бурейтабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

маРЧУков федір васильович народився 
1887 р. у м. Дубно Дубнівського пов. волинської 
губ. Українець, з міщан, освіта середня, поза-
парт. проживав у с. Рогань Харківського р-ну 
Харківської обл. заступник начальника відділу 
постачання паперової фабрики. У 1920 р. під 
слідством Ов вЧК при 4-й кав. дивізії за підо-
зрою у шпигунстві та службі у поляків. У 1933 р. 
під слідством Ов вДТв ДпУ півд.-західної 
залізниці за підозрою в економічному шпигун-
стві. заарештований 16 квітня 1938 р. за шпи-
гунство (статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1961 р.

маРШал микола леонтійович народився 
1909 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта незакінчена вища, позапарт., 
у 1924—1932 рр. член вЛКСМ. викладач 
2-го авіатехнікуму. заарештований 20 жовтня 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(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) 
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засуджений до розстрілу з конфіскацією 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 21 жовтня 1965 р.

маРШинін іван петрович народився 
1910 р. у с. Козача Лисиця Грайворонського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Міліціонер Харківського дивізіону міліції. за-
арештований 23 вересня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим 
трибуналом прикордонної і внутрішньої охо-
рони УРСР по Харківській обл. 14 жовтня 
1937 р. засуджений на 3 роки позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 2 роки, 
а 29 жовтня 1937 р. пораження у правах з ви-
року вилучено. Термін покарання відбував 
у Дальтабі. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

маРюха дмитро борисович народився 
1912 р. у с. Сторожове полтавського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. помічник 
машиніста депо ст. Люботин півд. залізниці. 
заарештований 10 жовтня 1937 р. за прихову-
вання куркульського походження під час вла-
штування на роботу та 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, Амурта-
бі, Тайшеттабі, Горношортабі. На 1962 р. про-
живав у сел. ім. Артема Чутівського р-ну пол-
тавської обл. Реабілітований 26 лютого 1960 р. 

маР’яШ нектарій Романович народився 
1874 р. у м. п’ятигорськ п’ятигорського окр. 
Терської обл. Українець, з міщан, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Дергачі Дерга-
чівського р-ну Харківської обл. Священик. за-
арештований 12 квітня 1938 р. як член антирад. 
церковної монархічної організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 15 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

масалітін гнат васильович народився 
1900 р. у с. пожня Охтирського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. У 1932 р. майно конфісковано. зааре-
штований 5 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 
у Амуртабі. Реабілітований 19 липня 1964 р.

масалітін пантелеймон борисович на-
родився 1904 р. у с. завгороднє Ізюмського 

пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. завгород-
нє петрівського р-ну Харківської обл. Десят-
ник петрівського лісництва. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член к.-р. диверсійної орга-
нізації (статті 548 через ст. 17, 542, 5410, 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 13 вересня 1957 р.

масалова ганна оïанасівна народилася 
1911 р. у Санкт-петербурзі. Росіянка, соціальне 
походження невідоме, освіта неповна середня, 
позапарт. проживала в м. Кременчук пол-
тавської обл. Домогосподарка. заарештована 
10 листопада 1937 р. як дружина зрадника бать-
ківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 11 лютого 
1938 р. позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала у Темтабі. Ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 16 січня 1941 р. 
попереднє рішення скасовано, справу закрито. 

масаРський мендель цодикович 
народився 1878 р. у м. Рудня Смоленської 
губ. єврей, із священнослужителів, освіта 
початкова, позапарт., у 1899—1923 рр. член 
РСДРп(м), у 1925—1935 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Майстер ХЕТзу. за-
арештований 22 квітня 1938 р. за шпигунську 
диверсійну діяльність на користь Німеччини 
(статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 29 ве-
ресня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний у Харкові, дата розстрілу не-
відома. Реабілітований 29 листопада 1957 р.

масенжний федір Романович наро-
дився 1890 р. у с. Лукашівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Учитель залізничної школи № 52. зааре-
штований 15 грудня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської націоналістичної організації (стат-
ті 541 п. «а», 5410 ч. 1, 5411 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 Картабі, де й помер 18 серпня 
1938 р. Реабілітований 19 листопада 1957 р. 

масенко василь ілліч народився 1894 р. 
у с. пархомівка богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. пархомівка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. завідувач та 
керівник хору колбуду колгоспу ім. Калініна. 
У 1925 р. за агітацію проти сплати податку 
засуджений на 1 рік тюремного ув’язнення. 
У 1930 р. під слідством Харківського окрвідді-
лу ДпУ за анархістську агітацію серед селян. 
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У 1934 р. майно конфісковано. заарештований 
12 лютого 1938 р. як член к.-р. української наці-
оналістичної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 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 21 листопада 1958 р.

масенко ілля васильович народився 
1895 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. пархомів-
ка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Учитель пархомівської СШ. заарештований 
24 вересня 1937 р. як член к.-р. української 
націоналістичної організації (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 травня 1958 р.

масенко пилиï васильович народився 
1886 р. у с. пархомівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у м. богодухів бо-
годухівського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ № 5. заарештований 19 лютого 1938 р. 
як член військової організації (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 жовтня 1960 р.

масиЧ михайло євдокимович народився 
1906 р. у с. закутнівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у сел. Краснопавлівка 
Лозівського р-ну Харківської обл. Чоботар 
артілі «Червоний ударник». У 1933 р. за анти-
рад. діяльність та розкрадання колгоспного 
майна засуджений на 8 років позбавлення волі 
у вТТ. У 1937 р. з-під варти звільнений. зааре-
штований 10 лютого 1938 р. за антирад. настрої 
та к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Лозівського р-ну 
3 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти. 
постановою помічника прокурора Харківської 
обл. від 13 жовтня 1939 р. рішення від 3 бе-
резня 1939 р. скасовано, справу направлено 
на додаткове розслідування. Справу закри-
то слідчастиною УНКвС по Харківській обл. 
23 лютого 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

масиЧ олексій павлович народився 
1898 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 1932 р. розкуркулений, під 
слідством Шепетівського Рв ДпУ за анти-
рад. діяльність. У 1935 р. в адміністративному 

порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. як соціально 
небезпечний спецпереселенець, за к.-р. агіта-
цію 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.

маслак (ковалок, кованок) василь (гри-
горій) андрійович народився 1910 р. у с. М’яке 
Грубешівського пов. Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював трактористом у радгос-
пі «Іллічівка» у барвінківському р-ні Харків-
ської обл. заарештований 3 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 549 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 29 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 14 червня 1963 р.

маслакова килина семенівна народи-
лася 1909 р. у с. Розсошенці Чигиринсько-
го пов. Київської губ. Українка, із селян, 
письмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця цегельного заводу. заарештована 
27 вересня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 5 грудня 
1937 р. за недоведеності злочину. звільнена 
з-під варти 9 грудня 1937 р.

маслена станіслав павлович народився 
1891 р. у посаді Тарногура Люблінської губ. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер ортопедично-
го трудового профілакторію. заарештований 
22 квітня 1938 р. як член польської шпигунської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 28 вересня 
1938 р. (статті 546, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 вересня 1989 р.

маслеников (масляников) георгій 
кóзьмич народився 1887 р. і проживав у Харко-
ві. Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
Учитель СШ № 3. заарештований 6 квітня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської організа-
ції та за к.-р. агітацію (статті 542, 548, 5410 ч. 1,  
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 1 листопада 1938 р. (стат-
ті 542, 548, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 5 листопада 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1989 р.

масленикова ганна карлівна, див. 
ÌАСЛЯНИÊОÂА (Ìàñлåíèêîâà) Гàííà Êàðл³âíà .

масленко семен прохорович народився 
1905 р. у с. Смолянка Козелецького пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, письмен., 
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позапарт. проживав у м. Красний Луч Доне-
цької обл. Робітник шахти.  Чернігівським об-
лсудом 27 листопада 1929 р. (ст. 548 КК УСРР) 
засуджений на 10 років позбавлення волі. звіль-
нений з-під варти достроково. Ухвалою трійки 
при Чернігівському облуправлінні НКвС 29 січ-
ня 1938 р. як декласований елемент (ст. 170 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 5 років. Тер-
мін покарання відбував у Харківській в’язниці 
№ 5. 10 березня 1938 р. вМУ ХОУ НКвС по-
рушено справу за к.-р. агітацію серед в’язнів 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсудом 
27 червня 1938 р. засуджений на 4 роки позбав-
лення волі у вТТ; з об’єднанням  попередньо-
го строку ув’язнення вважався засудженим на 
8,5 років позбавлення волі з обмеженням прав 
на 5 років. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі. Реабілітований 31 жовтня 1989 р.

маслик варфоломій оникійович наро-
дився 1888 р. у с. Новоосинове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у сел. Куп’янськ-вузл. 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Складач 
поїздів ст. Куп’янськ-вузл. півн.-Донецької 
залізниці. заарештований 20 вересня 1937 р. 
за приховування служби у царській армії та 
у білих, організацію куркульського повстання 
у 1929 р. та антирад. розмови (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півн.-Донецької залізниці 
23 серпня 1938 р. виправданий.

маслій василь костянтинович народив-
ся 1913 р. у с. Слобідка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Слобідка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Ананьївського цукрозаводу. заарештова-
ний 30 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 років. 
Термін покарання відбував у волготабі. На 
1957 р. проживав у м. Щербаков Ярослав-
ської обл. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

маслій йосиï захарович народився 
1892 р. у с. Рудня-Минкулівська Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Червоне Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоне село». 
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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

маслій костянтин максимович народив-
ся 1888 р. у с. Слобідка богодухівського пов. 

Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Слобідка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Ананьївського цукрозаводу. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 2 жовтня 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 25 квітня 1989 р.

маслов георгій ілліч народився 1888 р. 
у с. беленихино Курської губ. Росіянин, з дво-
рян, освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник сектора ХЕТзу. заарештова-
ний 15 березня 1938 р. за належність до біло-
гвардійського 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 14 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 березня 1989 р.

маслов єгор борисович народився 
1890 р. у с. Малояблонево Корочанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду № 183. заарештований 13 квітня 1938 р. 
за шпигунську та диверсійну діяльність (стат-
ті 546, 549 КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 5 січня 1939 р. за 
відсутності доказів злочину (статті 4 п. «д», 159 
п. 1 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

маслов микита дмитрович народився 
1899 р. у с. преображенське Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав і працював конюхом 
у радгоспі ім. 20-річчя жовтня у борівському 
р-ні Харківської обл. У 1933 р. розкуркулений. 
заарештований 7 жовтня 1937 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 27 жов-
тня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Амуртабі. На 1960 р. проживав за ста-
рою адресою. Реабілітований 3 червня 1960 р.

маслов олександр олександрович на-
родився 1905 р. і проживав у Харкові. Росі-
янин, із службовців, освіта неповна середня, 
позапарт. Технік головної підстанції Харенер-
го. заарештований 31 січня 1938 р. за к.-р. 
розвідувальну діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (статті 546, 
549 КК УРСР)  винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 1 квітня 1958 р.

маслов тимофій петрович народився 
1887 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 
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колгоспу «Червоний хлібороб». У 1933 р. роз-
куркулений. заарештований 24 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 м. Архангельськ Архангельської обл. Спра-
ву закрито прокуратурою Харківської обл. 
13 лютого 1941 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

масловський борис давидович наро-
дився 1908 р. у с. Іжмора Керенського пов. пен-
зенської губ. Росіянин, із службовців, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Майстер 
заводу № 183. заарештований 19 січня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК  
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 31 серпня 1938 р. зі звільненням 
з-під варти як заарештованого помилково.

масловський володимир григорович 
народився 1900 р. у с. Тартак Августовського 
пов. Сувалкської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у м. Ізюм  
Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІзОСу. заарештований 1 жовтня 1937 р. за 
шпигунство та за к.-р. диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 16 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Кулой-
табі. Реабілітований 11 квітня 1959 р.

масловський іван кирилович наро-
дився 1890 р. у м. пенза пензенської губ. Ро-
сіянин, із священнослужителів, освіта вища, 
позапарт. проживав у м. Куп’янськ Куп’ян-
ського р-ну Харківської обл. Судово-медич-
ний експерт райвідділу охорони здоров’я. за-
арештований 27 квітня 1938 р. як член вій-
ськово-бойової повстанської організації, що 
мала на меті повалення рад. влади та рестав-
рацію капіталізму в СРСР (статті 5411, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Куп’янським 
Рв НКвС 16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти. 

масловський йосиф григорович на-
родився 1896 р. у с. Старе Мінської губ. поляк, 
з робітників, освіта початкова, член вКп(б). 
проживав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харків-
ської обл. Майстер ІзОСу. заарештований 
24 березня 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.

масловський Ростислав ілліч наро-
дився 1880 р. у м. Андрушівка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-

кові. Головний лікар 2-ї ветлікарні. заарешто-
ваний 18 листопада 1937 р. за шпигунство та 
підривну діяльність (статті 546, 547 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
27 листопада 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 5 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 червня 1957 р.

масляник григорій антонович народив-
ся 1907 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, у 1930—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Робітник ХпРз. заарештований 27 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 лютого 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

масляникова (масленникова) ган-
на карлівна народилася 1890 р. у м. Ростов 
Ростовського окр. Області війська Дон-
ського. полька, із службовців, освіта серед-
ня, позапарт. проживала в м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. зубний 
лікар амбулаторії цукрового заводу. зааре-
штована 21 лютого 1938 р. як член антирад. 
польської шпигунської диверсійної організа-
ції на півн.-Донецькій залізниці (ст. 546 КК 
УРСР), справу закрито ДТв НКвС півн.-
Донецької залізниці 13 жовтня 1938 р. (ст. 5 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

масляников георгій кóзьмич, див. 
ÌАСЛЕНИÊОÂ (Ìàñлÿíèêîâ) Гåîðг³й Êóçüìèч.

масний григорій іванович народився 
1905 р. у с. Лиман Куп’янського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Лиман перший 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Нова перебудова». Розкуркулений. 
заарештований 2 грудня 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. Реабілітований 18 листопада 1966 р.

масний стеïан іванович народився 
1906 р. у с. Лиман Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мовчанове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Стрілоч-
ник ст. Мовчанове півн.-Донецької залізни-
ці. заарештований 12 січня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і лінсудом 
півн.-Донецької залізниці 1 листопада 1938 р. 
засуджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Термін 
покарання відбував на копальні Дусканика 
у Хабаровському краї, де й помер у грудні 
1939 р. Реабілітований 1 червня 1957 р.

масс антон сергійович народився 1899 р. 
у посаді богоявленськ Херсонського пов. Хер-
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сонської губ. Українець, з робітників, освіта 
вища, у 1920—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор будинку партійної про-
паганди та агітації. заарештований 29 жовтня 
1937 р. як член антирад. терористичної орга-
нізації правих (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
31 грудня 1937 р. (статті 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 серпня 1957 р.

масся (мася) свиридон пилиïович на-
родився 1894 р. у с. Нове Мажарове Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нове Мажарове зачепилівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Комінтерну. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 7 вересня 1937 р. за 
ухилення від вислання та за поширення чуток 
про зміну влади (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 26 березня 1965 р.

масся федір семенович народився 
1885 р. у с. Нові Санжари Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Комірник залізничзапчастини півд. за-
лізниці. заарештований 11 квітня 1938 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 4 травня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 20 червня 1938 р. 

мастеРенок всеволод федорович наро-
дився 1898 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер відділу техкон-
тролю велозаводу. заарештований 12 грудня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної шпигун-
ської диверсійної організації (статті 546, 549, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1957 р.

мастюгін тимофій васильович наро-
дився 1888 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник молочного комбінату ім. Мікояна. за-
арештований 23 червня 1938 р. як член анти-
рад. організації (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
15 грудня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 26 грудня 1938 р.

мася свиридон пилиïович, див. ÌАССЯ 
(Ìàñÿ) Сâèðèäîí Ïèлèïîâèч.

матвєєв володимир миколайович на-
родився 1899 р. у м. Козлов Козловського пов. 

Тамбовської губ. Росіянин, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер 2-го цегельного заводу. зааре-
штований 24 жовтня 1937 р. як агент німець-
кої розвідки (статті 546, 5411 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 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 жовтня 1989 р.

матвєєв ісак олексійович народився 
1908 р. і проживав у Харкові. єврей, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. помічник начальни-
ка цеху заводу № 135. заарештований 23 червня 
1938 р. як член шпигунської групи, що існувала 
на заводі (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 16 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

матвєєв леонід максимович народився 
1898 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Комен-
дант гуртожитку швейної фабрики ім. Тіняко-
ва. заарештований 16 березня 1938 р. як член 
к.-р. бойової військової диверсійної органі-
зації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківською міжрайоперслідгрупою 
13 травня 1938 р. за відсутності доказів зі 
звільненням з-під варти.

матвєєв микола миколайович на-
родився 1900 р. у м. вишній волочок ви-
шневолоцького пов. Тверської губ. Росіянин, 
з торговців, освіта середня, позапарт. Служив 
у Харкові. Командир окремого саперного ба-
тальйону 23-ї стр. дивізії, майор. заарештова-
ний 19 жовтня 1937 р. за участь у військово-
фашистській змові (статті 541 п. «б», 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 7 січня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 8 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 грудня 1956 р.

матвєєва людмила абрамівна наро-
дилася 1905 р. у м. єлисаветград єлисавет-
градського пов. Херсонської губ. єврейка, 
з робітників, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 18 жовтня 1937 р. як дружина зрад-
ника батьківщини (ст. 541 п. «в» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 22 березня 1938 р. як член родини зрад-
ника батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
8 років. Термін покарання відбувала в Акмо-
лінському відділенні Картабу. На 1955 р. про-
живала в сел. південний Харківського р-ну 
Харківської обл., працювала в артілі «Метало-
вироби». Реабілітована 24 квітня 1956 р. 

матвєєва олена андріївна народила-
ся 1904 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Харківської губ. Росіянка, з робітників, освіта 
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початкова, позапарт. проживала в м. бєлгород 
Курської обл. Харчовий технік санітарної стан-
ції. заарештована 3 січня 1938 р. як член к.-р. 
диверсійної шпигунської організації (статті 541 

п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 4 серпня 1938 р. 
за к.-р. троцькістську діяльність позбавлена  
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання від-
бувала у північсхідтабі, де й померла 29 грудня 
1938 р. Реабілітована 24 грудня 1957 р.

матвієвський михайло федорович на-
родився 1884 р. у с. Дем’янівка полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. юрисконсульт пром-
коопбуду. заарештований 30 січня 1938 р. за 
к.-р. діяльність (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
20 жовтня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 20 жовтня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 липня 1971 р.

матвієвський павло омелянович (єв-
менович) народився 1904 р. у с. бобрик Ро-
менського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. заступник директора і старший науковий 
співробітник Харківського історичного музею. 
заарештований 5 листопада 1937 р. як член ан-
тирад. української націоналістичної терорис-
тичної організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 8 років. Термін покарання відбував в Амур-
залізничтабі. Реабілітований 9 жовтня 1959 р.

матвієнко василь оïанасович наро-
дився 1918 р. у с. Гамзино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Ремонтний робітник ст. Харків-Сорт. півд. 
залізниці. заарештований 5 вересня 1937 р. 
як син куркуля та за к.-р. пропаганду (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 7 липня 1989 р. 

матвієнко іван митрофанович наро-
дився 1899 р. у м. Кишинів бессарабської 
губ. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Машиніст 
ст. Куп’янськ-Сорт. півн.-Донецької залізни-
ці. заарештований 12 січня 1938 р. за службу 
машиністом на бронепоїзді петлюри у 1918 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півн.-
Донецької залізниці 14 жовтня 1939 р. справу 
закрито (статті 296, 297, 302 КпК УРСР).

матвієнко іван прокоïійович наро-
дився 1900 р. у с. Кибинці Миргородського 

пов. полтавської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова. позапарт. проживав 
на ст. Хотмижськ півд. залізниці. Колійний 
майстер Осно’вянської дистанції колії півд. 
залізниці. заарештований 6 травня 1938 р. за 
порушення дисципліни, що призвело до аварії 
(ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. 
залізниці 6 липня 1938 р. (ст. 547 КК УРСР) за-
суджений на 12 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням у правах на 5 років і конфіс-
кацією особистого майна. Ухвалою колегії 
з транспортних справ верховного Суду СРСР 
від 21 вересня 1938 р. вирок лінсуду скасовано, 
справу передано на новий розгляд. Лінсудом 
півд. залізниці 17 травня 1939 р. за статтями 
547, 5411 КК УРСР виправданий, а за ст. 5630 
п. «а» ч. 1 КК УРСР засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ. Ухвалою залізничної 
колегії верховного Суду СРСР від 13 серпня  
1939 р. вирок змінено і визначено покарання 
у вигляді 2 років позбавлення волі у зМУ.

матвієнко йосиï антонович народив-
ся 1894 р. у с. Добренька Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Добренька Красноградського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «паризька кому-
на». полтавським окрсудом у 1929 р. (ст. 5410 

КК УСРР) засуджений на 5 років позбав-
лений волі. заарештований 4 травня 1938 р. 
як член української к.-р. націоналістичної 
організації (статті 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 28 квітня 1989 р.

матвієнко костянтин захарович на-
родився 1911 р. у с. Гамзино Грайворонського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Чорнороб бази Наркомату шляхів сполучення 
ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. У 1932 р. роз-
куркулений. заарештований 19 жовтня 1937 р. 
за приховування соціального походження під 
час влаштування на роботу, невдоволення рад. 
владою та к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 14 листопада 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. На 1980 р. 
проживав у с. Слатине Дергачівського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 20 червня 1989 р.

матвієнко кóзьма михайлович наро-
дився 1892 р. у с. білка житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Рижове 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтнева революція». У 1934 р. 
розкуркулений. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
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заарештований 20 січня 1938 р. за к.-р. ді-
яльність (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 13 квітня 1939 р. засуджений на 
7 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років, а 11 серпня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

матвієнко максим васильович на-
родився 1873 р. у с. Черкаські Тишки Хар-
ківського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Черкаські Тишки Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав 
і висланий на Урал. втік з місця заслання. за-
арештований 31 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію (ст. 5410 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 бамтабі 
та Касптабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 7 жовтня 1944 р. термін пока-
рання зменшено на 1 рік. На 1958 р. проживав  
у Харкові. Реабілітований 24 лютого 1994 р.

матвієнко мартин гордійович народив-
ся 1897 р. у с. білка волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. подолівка барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Селянин-одноосібник. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 1 січня 
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.) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував у Ів- 
дельтабі. Реабілітований 27 квітня 1989 р.

матвієнко микита костянтинович на-
родився 1888 р. у с. верхня Самара павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, письмен., позапарт. проживав 
у с. верхня Самара близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червона Са-
мара». заарештований 9 лютого 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. агітацію (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито близ-
нюківським Рв НКвС 7 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

матвієнко нестір васильович наро-
дився 1875 р. у с. Стецьківка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Стецьків-
ка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «перебудова». У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 6 березня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
15 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 березня 1989 р.

матвієнко федір максимович наро-
дився 1898 р. у с. Черкаські Тишки Харків-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Медсанбуду. У 1929 р. 
розкуркулений і висланий до північного 
краю. заарештований 15 листопада 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 Харко-
ві. Реабілітований 4 березня 1960 р.

матвійЧУк володимир костянтинович 
народився 1900 р. у с. вороцевичі Кобринського 
пов. Гродненської губ. білорус, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1930 рр. кандидат 
у члени вКп(б). проживав і працював старшим 
бухгалтером у радгоспі ім. 20-річчя жовтня 
у борівському р-ні Харківської обл. заарешто-
ваний 8 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 січня 1940 р. за шпи-
гунство та антирад. агітацію позбавлений волі 
у вТТ на 3 роки. Реабілітований 17 січня 1964 р.

матвійЧУк яків михайлович народив-
ся 1895 р. у с. Суховоля житомирського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник фабрики музичних інструментів. зааре-
штований 27 вересня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (статті 546, 5411 КК УРСР) і комісі-
єю 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 11 листопада 1988 р.

матенко федір андрійович народився 
1884 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Андріївка Друга 
балаклійського р-ну Харківської обл. Робітник 
ст. Харків-Левада півд. залізниці. заарештова-
ний 15 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 14 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

матеятіс вікентій петрович народився 
1895 р. у м. Шавлі Шавлійського пов. Ковен-
ської губ. Литовець, з робітників, освіта се-
редня, позапарт., 1918—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Лектор з військових дис-
циплін обласного відділу народної освіти. за-
арештований 14 лютого 1938 р. за шпигунську 
діяльність (статті 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 22 січня 1965 р.
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матієвський олександр іванович на-
родився 1896 р. у с. будки Новомінського пов. 
варшавської губ. поляк, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник артілі 
«прогрес». заарештований 14 жовтня 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 22 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1959 р.

матковський мечислав іванович на-
родився 1903 р. у с. Московка подільської 
губ. поляк, з робітників, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Лаборант машин-
но-тракторних майстерень. заарештований 
20 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь Румунії (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 28 жов-
тня 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 21 серпня 1989 р.

матсон карл янович народився 1889 р. 
у вольмарському пов. Ліфляндської губ. Лат-
вієць, із селян, освіта початкова, позапарт., 
у 1917—1921 рр. член РКп(б). проживав 
у Харкові. пожежний охоронець складу «Го-
ловлісдерев». заарештований 4 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 28 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 10 серпня 1989 р.

матт леонард гóставович народився 
1900 р. у с. боголюбівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. зелена Ді-
брова Кегичівського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник бурякоприймального пункту в сел. Ле-
нінський завод. заарештований 20 січня 
1938 р. як прибічник фашистської Німеччини 
та за антидержавну к.-р. діяльність (статті 5410 
ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки УНКвС по Харківській обл. від 14 жовтня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Усольтабі. після 
звільнення з-під варти працював у Новоішим-
ському радгоспі в с. Островне Цілиноград-
ського р-ну Цілиноградської обл., на 1962 р.  
пенсіонер. Реабілітований 26 жовтня 1962 р.

матУс готліб іванович народився 1888 р. 
у с. пришиб Мелітопольського пов. Таврійської 
губ. Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Тавежня Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. за-
арештований 22 березня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 27 березня 1938 р. 
(статті 547, 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1959 р.

матУсевиЧ броніслава миколаївна 
народилася 1890 р. у м. вільно віленської 
губ. полька, соціальне походження невідоме, 
письмен., позапарт. проживала у Харкові. До-
могосподарка. заарештована 9 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. (ст. 546 
КК УРСР) позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Реабілітована 29 березня 1989 р.

матУсевиЧ михайло миколайович наро-
дився 1884 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 
Мінської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Красноград Красно-
градського р-ну Харківської обл. бухгалтер арті-
лі «промкооп». заарештований 6 травня 1938 р. 
як член к.-р. антирад. організації (статті 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

матУсяк анатолій михайлович народив-
ся 1892 р. у м. Кутно Кутновського пов. вар-
шавської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник друкарні ім. блакит-
ного. заарештований 20 серпня 1937 р. за роз-
відувальну 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 3 березня 1959 р.

матУсяк Раїса григорівна народилася 
1901 р. у с. Макошине Сосницького пов. Чер-
нігівської губ. єврейка, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 17 листопада 1937 р. 
як дружина засудженого (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 ви-
слана до Казахстану на 5 років. На 1959 р. про-
живала в Києві. Реабілітована 27 лютого 1959 р.

матУсян мкртич вартанович народив-
ся 1897 р. у м. Салмас, персія. вірмен, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар артілі ім. 1 Травня. заарештований 
6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну ро-
боту (статті 546, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 серпня 
1939 р. як соціально небезпечний елемент по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у Сороктабі. Реабілітований 
8 липня 1989 р.
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матУШевський віктор мартинович 
народився 1865 р. у с. Дуброва Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ульянова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 25 серпня 1937 р. 
за шпигунство на користь польської розвідки, 
к.-р. агітацію серед польського населення 
(статті 543, 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
3 грудня 1937 р. (ст. 543 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у владимирському вТТ, де й помер 
7 липня 1938 р. Реабілітований 22 січня 1960 р.

матУШевський фелікс мартинович 
народився 1882 р. у с. Дуброва Овруцького 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Тесля 
Глобівського садорадгоспу. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 5 січня 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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

матЧУк євстафій іванович народився 
1895 р. у с. запілля володимир-волинсько-
го пов. волинської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Технік спецзабезпечення 69-го полку 
23-ї стріл. дивізії. заарештований 22 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність (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. Реабілітований 22 січня 1965 р.

матюхін тимофій миколайович наро-
дився 1895 р. у с. Спаське Козловського пов. 
Тамбовської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у Харкові. завідувач лісного складу дерево-
обробної фабрики Облбудтресту. заарештова-
ний 4 червня 1938 р. як член антирад. повстан-
ської організації (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 28 лютого 1939 р. за недоведе-
ності складу злочину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 10 березня 1939 р.

матюШевський карл казимирович 
народився 1899 р. у міст. Толочин Оршан-
ського пов. Могильовської губ. білорус, із 
селян, освіта неповна середня, позапарт., 
у 1932—1937 рр. кандидат у члени вКп(б). 

проживав у Харкові. Механік гаражу кахлево-
го комбінату. заарештований 22 грудня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 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 8 серпня 1989 р.

матюШенко олексій стеïанович на-
родився 1895 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дергачі Дер-
гачівського р-ну Харківської обл. Охоронець 
харківського «Союзлаборреактиву». У 1930 р. 
розкуркулений. У 1933 р. висланий до пів-
нічного краю на 3 роки, із заслання втік. за-
арештований 6 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 серпня 1937 р. 
(статті 548, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 листопада 1989 р.

матюШенко Роман григорович наро-
дився 1886 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 14 квіт-
ня 1938 р. як завербований німецькою розвід-
кою та за шпигунську роботу на заводі (ст. 546 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 16 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

матюШин олександр васильович наро-
дився 1889 р. у с. Нікологори в’язниковського 
пов. владимирської губ. Росіянин, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник постачання тресту банно-
пральних підприємств. заарештований 28 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської 
бойової організації (статті 5410 ч.1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 квітня 1938 р. (статті 542, 5410 
ч.1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 27 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 березня 1989 р.

матяШ василь матвійович народився 
1884 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав на перегоні ст. Савин-
ці — закамельська півн.-Донецької залізниці 
у Савинському р-ні Харківської обл. Обхідник 
колії 2-ї дистанції півн.-Донецької залізниці. 
заарештований 26 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Сталінській обл. 
від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 серпня 1989 р.

матяШ ксенія павлівна народилася 
1901 р. у с. Личкове Катеринославської губ. 
Українка, із селян, освіта незакінчена вища, 
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позапарт. проживала у Харкові. Учителька 
безлюдівської СШ. заарештована 10 травня 
1938 р. як дружина засудженого члена анти-
рад. української націоналістичної терористич-
ної організації (наказ НКвС СРСР № 00486 
від 15 серпня 1937 р.) і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покаран-
ня у Темтабі, Сегежтабі, Крастабі. звільнена 
з-під варти 1952 р. проживала в м. Черкаси, 
інвалід. Реабілітована 31 липня 1956 р.

матяШ яків савич народився 1900 р. 
у с. Реучий Куп’янського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. Реучий Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Садівник колгоспу «Україн-
ка». У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
15 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 29 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1958 р.

маУРін Рóдольф фріцович народився 
1886 р. у Курляндській губ. Латвієць, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник ХЕТзу. заарештований 
4 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 Харкові. Реабілітований 1 вересня 1989 р.

маУРін (Шрільє) фрідріх янович наро-
дився 1892 р. у вольмарському пов. Ліфлянд-
ської губ. Латвієць, з робітників, освіта почат-
кова, член вКп(б) з 1919 р. проживав у Харко-
ві. Начальник адміністративної частини школи 
НКвС № 2. заарештований 28 квітня 1938 р. як 
член к.-р. диверсійної шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 1938 р.  
(статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 лютого 1957 р.

махаРадзе віктор артамонович наро-
дився 1908 р. у м. батумі батумського окр. Ку-
таїської губ. Грузин, з робітників, освіта серед-
ня, позапарт., у минулому член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник трактороремонтно-
го заводу. заарештований 6 лютого 1938 р. як 
член правотроцькістської диверсійної органі-
зації (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) і лінсудом 
півд. залізниці 20 грудня 1938 р. (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Термін покарання відбував 
в Унжтабі. Горьківським облсудом 20 черв-

ня 1944 р. (ст. 5814 КК РФСРР) засуджений 
на 10 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. помер 11 квітня 1946 р. 
в Унжтабі. Реабілітований 25 грудня 1957 р.

махаРинський андрій трохимович 
народився 1897 р. у с. Сеньків Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, член вКп(б). проживав 
у с. Старовірівка Шевченківського р-ну Хар-
ківської обл. Інспектор райфінвідділу. за-
арештований 5 травня 1938 р. як член к.-р. 
організації правих (статті 542, 548, 5410, 5411 
КК УРСР), справу закрито Шевченківським 
Рв НКвС 20 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 
159 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

махаРинський олександр миколайо-
вич народився 1882 р. у с. Артемівка Харківсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, у 1929 —1937 рр. член вКп(б) 
проживав у сел. Мерефа Харківського р-ну 
Харківської обл. завідувач лазні. заарештований 
4 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, виказування 
комуністів контррозвідці білих у роки Грома-
дянської війни (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 9 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі та Канстабі. постановою Харківсько-
го Рв НКвС від 4 квітня 1940 р. строк пока-
рання знижено до 3 років. На 1956 р. проживав 
у м. Мерефа. Реабілітований 19 липня 1956 р.

махаРовська гіта онисимівна наро-
дилася 1904 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврейка, з робітників, 
письмен., позапарт. проживала в Харкові. 
Робітниця артілі «Текстильтканина». зааре-
штована 16 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (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.) та ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлена волі у вТТ на 
10 років. Реабілітована 27 квітня 1956 р.

махно павло вавилович народився 
1898 р. у м. Оболонь Хорольського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1927—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у с. печеніги печенізького р-ну Харків-
ської обл. Агроном печенізької МТС. зааре-
штований 14 жовтня 1937 р. за шкідництво та 
за к.-р. агітацію (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 24 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 січня 1960 р.

махно федір абрамович народився 1892 р. 
у с. Студенок Ізюмського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта середня, позапарт. 



600 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

проживав у с. пісочин Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Комірник Харківської ватної фа-
брики «Комунар». заарештований 22 квітня 
1938 р. як член шпигунської організації (ст. 541 

п. «а» КК УРСР), справу закрито УНКвС по Хар-
ківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 1 квітня 1939 р.

махонько анастасія григорівна наро-
дилась 1884 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживала в с. Андріївка Друга бала-
клійського р-ну Харківської обл. без певних за-
нять. У 1932 р. майно конфісковано. заарешто-
вана 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. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляна 7 вересня 
1937 р. у Харкові. Реабілітована 25 березня 1989 р.

махонько марко іванович народився 
1890 р. у с. Дідуново Лепельського пов. вітебської 
губ. білорус, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Кочегар Харківської 
прикордонної школи. заарештований 26 жов-
тня 1937 р. за розвідувальну діяльність (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 2 вересня 1957 р.

махота леонтій іванович народив-
ся 1893 р. у с. Мирне богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мирне 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Чапаєва. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 9 квітня 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 28 лютого 1958 р.

махота тимофій іванович народився 
1887 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав на хут. першотрав-
невий богодухівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. петровського. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
У 1931 р. під слідством Харківського оперсек-
тора ДпУ за антирад. агітацію. заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. як розкуркулений та за 
антирад. діяльність (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 12 червня 1989 р.

махтін лев гдальович народився 1902 р. 
у с. Ташань переяславського пов. полтавської 

губ. єврей, із службовців, освіта вища, член 
вКп(б). з 1925 р. проживав у Харкові. поміч-
ник завідувача навчальної частини робітфаку 
технікуму зеленого будівництва. заарештований 
30 жовтня 1937 р. як член антирад. організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 30 грудня 
1937 р. (статті 547, через ст. 20, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений на 15 років тюремного ув’язнення 
з пораженням у правах на 5 років і з конфіска-
цією майна. помер у 1944 р. у с. Ягідне Хабаров-
ського краю. Реабілітований 8 жовтня 1957 р.

махтіна хая яківна, див. ДÂ²Н (Ìàõò³-
íà) Õàÿ Яê³âíà.

мацак іван оïанасович народився 1881 р. 
у с. Максимівка Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у сел. Лозова Лозівського 
р-ну Харківської обл. Сторож Лозівського рай-
військкомату. У 1928 і 1929 рр. розкуркулений. 
заарештований 9 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито про-
курором Лозівського р-ну 24 лютого 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). підслідний під-
лягав звільненню з-під варти з Лебединської 
в’язниці, але на супроводжувальних докумен-
тах до справи від 4 квітня 1939 р. є примітка, 
що зазначений ув’язнений був засуджений на 
10 років позбавлення волі і 26 лютого 1938 р. 
вибув до Харківської промислової виправно-
трудової колонії. Рішення у справі відсутнє.

мацак олександр стеïанович народив-
ся 1915 р. у с. Максимівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу «Комуніст». заарештова-
ний 15 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 11 травня 1962 р.

мациШин григорій павлович народив-
ся 1897 р. у м. Кишинів бессарабської губ. 
Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Старший інженер ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 20 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 549, 5411 
КК УРСР), справу закрито слідвідділом УДб 
НКвС м. Харкова 30 червня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мацієвський гнат йосифович наро-
дився 1891 р. у с. білиці Келецької губ. по-
ляк, із селян, письмен., у 1929 —1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. березівка Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник будянського 
фаянсового заводу «Серп і молот». заарешто-
ваний 20 грудня 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалами комі-
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сії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 19 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) та особливої наради НКвС 
СРСР від 28 січня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував в Унжтабі на ст. Сухобезводна  
Горьківської залізниці, де й помер 15 жовтня 
1941 р. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

мацкевиЧ володимир миколайович на-
родився 1893 р. у с. пашкова Дісненського пов. 
віленської губ. білорус, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Гракове Чугуївського 
р-ну Харківської обл. бухгалтер радгоспу № 7. 
заарештований 28 червня 1938 р. за антирад. 
агітацію та шпигунство (статті 5410 ч. 1, 546 

КК УРСР) і Харківським облсудом 20 лютого 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 15 червня 1990 р.

мацкевиЧ данило кирилович наро-
дився 1877 р. у с. Ужик брестського пов. 
Гродненської губ. поляк, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. завід-
увач під’їзної залізничної колії миловарного 
заводу № 1. заарештований 15 червня 1938 р. 
як член румунської шпигунської організації 
та за шкідницьку діяльність (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 березня 1957 р.

мацкевиЧ лія наóмівна народилася 
1899 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. Мін-
ської губ. єврейка, з торговців, освіта вища, 
позапарт. проживала в Харкові. Інженер ХЕМ-
зу. 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 со-
ціально небезпечний елемент позбавлена права 
проживання в 15 населених пунктах строком  
на 5 років. Реабілітована 21 березня 1989 р.

мацкевиЧ михайло назарович наро-
дився 1893 р. у варшаві. поляк, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у с. буди 
Харківського р-ну Харківської обл. Інженер 
будянського фаянсового заводу. У 1933 р. за 
шкідництво на залізниці засуджений на 3 ро-
ки позбавлення волі умовно. заарештований 
27 серпня 1937 р. за шпигунську роботу (ст. 546 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокуро-
ра СРСР 16 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 22 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 липня 1958 р.

мацкевиЧ михайло олександрович на-
родився 1885 р. у м. вількомир вількомирського 

пов. Ковенської губ. поляк, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник фабрики дзеркал. заарештований 15 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. Розстріляний 15 грудня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

мацкевиЧ стеïан сидорович народив-
ся 1892 р. у с. Осовці пружанського пов. 
Гродненської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Мере-
фа Харківського р-ну Харківської обл. Стар-
ший бухгалтер вагонної служби Управління 
півд. залізниці. заарештований 4 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у Картабі. Реабілітований 10 березня 1958 р. 

мацУкін георгій захарович народився 
1895 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Майстер 
артілі «Кустшвейпром». позбавлений вибор-
чих прав. У 1935 р. під арештом у відділку 
РСМ за к.-р. агітацію. заарештований 7 ве-
ресня 1937 р. за к.-р. агітацію та поширення 
к.-р. хибних чуток про вождя партії (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 Тайшеттабі та 
в бухті Нагаєва Хабаровського краю. помер 
в ув’язненні. Реабілітований 7 червня 1989 р.

мацУлевиЧ болеслав казимирович на-
родився 1890 р. у м. Нововілейськ віленської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. бухгалтер артілі «Універ-
труд». заарештований 20 серпня 1938 р. за роз-
відувальну діяльність на користь польщі (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 25 березня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мацУлевиЧ едóард владиславович на-
родився 1896 р. і проживав у Харкові. поляк, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. Ке-
рівник групи відділу постачання заводу «Серп 
і молот». заарештований 21 серпня 1937 р. за 
розвідувальну та антирад. діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 7 квітня 1959 р.

мацУлевиЧ єлизавета авакóмівна на-
родилася 1903 р. у м. Охтирка Охтирського 
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пов. Харківської губ. Українка, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 17 листопада 
1937 р. як дружина засудженого (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.

мацько іван григорович народився 
1906 р. у с. багата Чернещина Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав і працю-
вав у радгоспі ім. паризької комуни у Сахнов-
щинському р-ні Харківської обл. У 1930 р. роз-
куркулений. заарештований 24 серпня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 Амуртабі. Реабілітований 4 червня 1965 р.

маЧкалов євген олександрович на-
родився 1883 р. у м. Феодосія Феодосій-
ського пов. Таврійської губ. Грек, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну. 
Харківської обл. заготівельник райтрасторг-
харчу. заарештований 18 грудня 1937 р. за 
шпигунську та к.-р. діяльність (статті 546, 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу не завершено. помер 
11 січня 1938 р. у лікарні Артемівської в’язниці 
№ 2. Справу закрито військовою прокура-
турою КвО 30 грудня 1959 р. за відсутності 
складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

маЧУлін андрій григорович народився 
1904 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. Робіт-
ник Ізюмського райлісгоспу. заарештований 
20 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито петрівським Рв НКвС 28 січ-
ня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

маЧУлін іван савелійович народився 
1888 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. Чорнороб 
петрівського лісництва. У 1936 р. майно кон-
фісковано. заарештований 23 квітня 1938 р. як 
член антирад. організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 11 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 22 червня 1939 р. вирок суду ска-
совано, справу закрито (ст. 347 КпК УРСР).

маЧУлін федір савелійович народився 
1897 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. завгороднє 
петрівського р-ну Харківської обл. Робітник 
ізюмської артілі «Гужтранспорт». заарештова-
ний 23 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. діяльність (статті 5410, 5411 КК 
УРСР), справу закрито петрівським Рв НКвС 
22 січня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 17 лютого 1939 р.

маШевський іван сильвестрович на-
родився 1912 р. у с. Мухувата бердичівського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Колісниківка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 18 січня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Куп’янським 
Рв НКвС 9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 11 березня 1937 р.

маШевський лóка григорович наро-
дився 1898 р. у с. Солоне борисовського пов. 
Мінської губ. поляк, із селян, освіта початко-
ва, позапарт., у 1932—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у с. педашка Друга зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу ім. Шевченка. заарештований 30 серпня 
1937 р. за к.-р. агітацію серед колгоспників та 
вихваляння порядків у польщі (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 19 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

маШевський павло лóк’янович наро-
дився 1900 р. у с. Дзикунка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. верх-
ня Самара близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Червона Самара». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 21 січня 
1938 р. за к.-р. діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 16 жов-
тня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито прокуратурою Харківської обл. 
11 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

маШель володимир євгенович наро-
дився 1895 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з поміщиків, освіта середня, позапарт. Ху-
дожник об’єднання «Облхудожник». зааре-
штований 21 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. Розстрі-
ляний 16 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 30 березня 1989 р.

маШин стеïан пилиïович народився 
1888 р. у с. Гар Крестецького пов. Новго-
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родської губ. Росіянин, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
продавець Харківпромторгу. заарештований 
20 квітня 1938 р. як член к.-р. військово-
бойової білогвардійської організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 31 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 5 квітня 1939 р.

маШкевиЧ семен володимирович наро-
дився 1889 р. у м. Новомосковськ Новомосков-
ського пов. Катеринославської губ. єврей, з мі-
щан, освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. безробітний, за фахом юрист. заарештова-
ний 11 вересня 1937 р. за службу в білій армії та 
к.-р. агітацію, спрямовану на підрив могутності 
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. Реабілітований 22 червня 1989 р.

маШкін митрофан хомович народився 
1889 р. у с. Старовірівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Друга Старовірівського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1930 р. розкуркуле-
ний, позбавлений виборчих прав, за невико-
нання плану хлібозаготівлі засуджений на 5 ро-
ків позбавлення волі. заарештований 7 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 вересня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 квітня 1989 р.

маШков стеïан іванович народився 
1892 р. у с. Коробочкине зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Коробочки-
не Чугуївського р-ну Харківської обл. візник 
Українського відділення «Тепломережбуд» 
у Харкові. заарештований 11 серпня 1937 р. за 
к.-р. терористичну агітацію, вихваляння контр-
революціонера Троцького і зневажання т. Ста-
ліна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 8 лютого 1938 р. (статті 5410 ч. 1, 
548 через ст. 17 з санкції ст. 542 КК УРСР) засу-
джений на 10 років позбавлення волі у в’язниці 
з пораженням прав на 5 років. Ухвалою вій-
ськової колегії верховного Суду СРСР від 
29 березня 1938 р. вирок військового трибуналу 
затверджено, але тюремне ув’язнення замінено 
позбавленням волі у вТТ. Термін покарання 
відбував в Ухтіжемтабі, де й помер 24 трав-
ня 1941 р. Реабілітований 7 серпня 1991 р.

маШков яків миколайович народив-
ся 1891 р. у стан. Філонове Області війська 
Донського. Українець, з робітників, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1925 р. проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну Хар-

ківської обл. парторг цеху паровозного депо 
ст. Куп’янськ-вузл. півн.-Донецької залізни-
ці. заарештований 19 грудня 1937 р. як член 
антирад. диверсійної шпигунської організації 
(статті 547, 549, 5411 КК УРСР) і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 30 жовтня 
1938 р. (статті 547, 548 через ст. 20, 5411 КК 
УРСР) засуджений на 12 років позбавлення 
волі з пораженням прав на 5 років і конфіс-
кацією особистого майна. Термін покарання 
відбував північсхідтабі, де й помер 21 жов-
тня 1940 р. Реабілітований 5 грудня 1997 р.

маШтак василь якович народився 
1887 р. у с. Нова петрівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Но-
ва петрівка петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. заарештований 7 берез-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР), справу закрито петрівським Рв НКвС 
8 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

маШУРа кирило іванович народився 
1895 р. у с. вовчий Яр зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. вовчий Яр балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Тесля радгоспу 
НКвС № 7 у Чугуївському р-ні. У [1929] р. роз-
куркулений. 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. Справу закрито прокурором Чугуїв-
ського р-ну 26 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 14 червня 1939 р.

маШУРа леонтій федорович, див. ÌО-
ШÓÐА (Ìàшóðà) Лåîíò³й Фåäîðîâèч.

мащенко дмитро федорович народився 
1895 р. у с. Нова Таволжанка бєлгородського 
пов. Курської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач навчальної частини навчального комбі-
нату Облкоопспілки. заарештований 17 березня 
1938 р. як член к.-р. військової бойової організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 
1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 березня 1989 р.

мащенко олександр федорович на-
родився 1897 р. у с. Нова Таволжанка бєл-
городського пов. Курської губ. Українець, із 
службовців, освіта незакінчена вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник відді-
лу кадрів Облдортрансбуду. заарештований 
9 березня 1938 р. за к.-р. підривну діяльність 
(статті 542, 5410 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 28 лютого 
1939 р. за відсутності складу злочину (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.
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медведєв борис йосиïович народив-
ся 1916 р. у с. великі будища зінківського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня спеціальна, позапарт., у 1932—
1937 рр. член вЛКСМ. проживав у с. пе-
трівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
завідувач школи. заарештований 18 жовтня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), 18 січня 1939 р. звільнений з-під вар-
ти на підписку про невиїзд. Справу закрито 
слідчастиною УДб УНКвС по Харківській 
обл. 28 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд.

медведєв вікентій іванович народився 
1907 р. у с. бороздилове Дриссенського пов. 
вітебської губ. білорус, із селян, освіта по-
чаткова, член вКп(б) з 1932 р. проживав 
у Харкові. Курсант школи удосконалення 
командно-технічного складу стріл. охорони 
НКШС. заарештований 16 січня 1938 р. за 
к.-р. агітацію та як член терористичного угру-
повання (статті 5410 ч. 1, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) і відділом військового трибуналу при-
кордонних і внутрішніх військ УРСР по Хар-
ківській обл. 22 вересня 1938 р. виправданий.

медведєв іван петрович народився 
1882 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Мала Данилівка 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Швей-
цар Харківського зооветеринарного інституту. 
У 1929 р. розкуркулений, висланий до північ-
ного краю. У 1934 р. повернувся із заслання. 
заарештований 31 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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 30 січня 1959 р.

медведєв микола іванович народився 
1905 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. Кур-
ської губ. Росіянин, з дворян, освіта середня, 
позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 3-го 
хлібозаводу. заарештований 23 вересня 1937 р. 
як член к.-р. української націоналістично-теро-
ристичної організації (статті 5411, 548 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 3 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував у бамтабі, печор-
табі. На 1958 р. проживав у м. Макіївка Ста-
лінської обл. Реабілітований 22 травня 1959 р.

медведєв олександр іванович наро-
дився 1886 р. у с. волохів Яр зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, з кустарів, 
освіта початкова, позапарт., у 1910—1917 рр. 
член РСДРп(б), у 1917—1920 рр. член партії 
РСДРп(м). проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Робітник ІпРзу. за-
арештований 4 березня 1938 р. як член партії 

есерів та за антирад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 
5411 УРСР) і Харківським облсудом 14 серпня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі з пораженням прав 
на 1 рік. Реабілітований 14 листопада 1994 р.

медведєв олексій григорович народив-
ся 1895 р. у с. Колонтаїв богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із службовців, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Колонтаїв Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 20 жовтня 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 липня 1989 р.

медведєв олексій дмитрович народив-
ся 1881 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. Комендант консерваторії. заарештований 
25 квітня 1938 р. як член к.-р. українсько-
польської повстанської організації (статі 5410, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (стат-
ті 541 п. «а», 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

медведєв петро іванович народився 
1907 р. у м. Мглин Мглинського пов. Чернігів-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник фабрики 
«Текстильтканина». заарештований 4 грудня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 28 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

медведєв семен олександрович народив-
ся 1902 р. у Києві. Українець, з робітників, освіта 
вища, член вКп(б) з 1921 р. проживав у Харко-
ві. Інспектор військових частин і шкіл [військо-
во-повітряних сил] політуправління ХвО, ба-
тальйонний комісар. заарештований 11 серпня 
1938 р. як учасник військово-фашистської змови 
(статті 541 п. «б», 548, 5411 КК УРСР), справу за-
крито Ов НКвС ХвО 5 березня 1940 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

медведєв юхим григорович народився 
1886 р. у м. бахмут бахмутського пов. Катери-
нославської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1917 р. член УСДРп. 
проживав у Харкові. пенсіонер. заарештова-
ний 28 січня 1938 р. як член націоналістичної 
терористичної організації (статті 548, 5410, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 11 травня 1938 р. (статті 542, 
547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 7 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 22 листопада 1957 р.

медведєв яків кóзьмич народився 
1903 р. у м. бахмут бахмутського пов. Кате-
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ринославської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер тресту банно-пральних під-
приємств. заарештований 29 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 22 березня 1939 р. (статті 542, 
547, 5411 КК УРСР) виправданий.

медведєва любов кóзьмівна народилася 
1906 р. і проживала в Харкові. Українка, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. бригадир ар-
тілі «взутмаспошив». заарештована 3 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 26 листопада 1937 р. на підставі того, 
що вона вийшла заміж за Фрімана Д. С. в кінці 
1936 р. і через 3 міс. зареєструвала розлучення 
з ним. звільнена з-під варти 30 листопада 1937 р.

медведкін оïанас павлович народився 
1907 р. у м. Слов’янськ Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сахновщина Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. бухгалтер ра-
йонного відділення Держбанку. заарештований 
5 травня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної 
організації (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Сахновщинським Рв НКвС 
12 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

медведський омелян йосифович наро-
дився 1888 р. у с. пустоха бердичівського пов. 
Київської губ. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сенькове Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник залізнично-
го будівництва Красний Лиман — Куп’янськ 
півн.-Донецької залізниці. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 4 вересня 1937 р. 
як польський націоналіст, організатор «волин-
ки» та за поширення антирад. чуток (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора 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 30 січня 1960 р.

медвецький адольф ігнатович, див. НЕ-
ДЗÂЕЦЬÊИЙ (Ìåäâåцüêèй) Аäîлüф ²гíàòîâèч.

медвецький карл адольфович наро-
дився 1917 р. у с. Адамівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. заарештований 
8 квітня 1938 р. як член молодіжної націоналіс-
тичної повстанської диверсійної к.-р. організа-
ції (статті 546, 549, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 травня 
1938 р. (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. у Харкові. Розстріляний 

29 травня 1938 р. Розстрілний 29 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

медвідь йосиï сергійович народився 
1902 р. у с. Рублівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Голова 
Куп’янського райвиконкому. заарештований 
4 вересня 1937 р. як член к.-р. шкідницької 
групи та за шкідництво на МТС (статті 547, 5411 
КК УРСР) і спецколегією Харківського облсуду 
16 вересня 1937 р. засуджений на 10 років по-
збавлення волі у в’язниці з обмеженням прав на 
5 років. Термін покарання відбував у бухті Нага-
єва в Хабаровському краї та на копальні верхнє 
Туманне. Ухвалою верховного Суду СРСР від 
8 травня 1940 р. вирок облсуду скасовано, обви-
нувачення перекваліфіковано на статті 547, 97 КК 
УРСР, термін покарання знижено до 3 років по-
збавлення волі. Реабілітований 3 жовтня 1960 р.

медвідь петро ілліч народився 1883 р. 
у с. Липова Долина Гадяцького пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Двірник бу-
динку НДІ металів. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 1 червня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської 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 21 березня 1989 р.

медек (медик) Рóдольф антонович на-
родився 1884 р. у маркграфстві Моравія Ав-
стро-Угорської імперії. Чех, з кустарів, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. Липкува-
тівка Нововодолазького р-ну Харківської 
обл. Городник зоотехнікуму. заарештований 
15 лютого 1938 р. за антирад. настрої, ви-
хваляння Чехословаччини, шпигунство (стат-
ті 543, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 22 вересня 
1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 квітня 1989 р.

меденський іван гнатович, див. ÌЕ-
Д²НСЬÊИЙ (Ìåäåíñüêèй) ²âàí Гíàòîâèч.

меденцев федот самсонович народив-
ся 1898 р. у с. валер’янівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював рахівником на кінному заводі 
«піонер» у Лозівському р-ні Харківської обл. 
У 1930 р. розкуркулений. У 1931 р. позбавле-
ний виборчих прав. У 1933 р. за ст. 5410 КК 
УСРР позбавлений волі на 3 роки. Термін 
покарання відбував в Ухтпечтабі. звільнений 
з-під варти 8 липня 1935 р. заарештований 
25 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
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УНКвС по Харківській обл. від 8 листопада 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Строк покарання відбував в Амуртабі. Реабі-
літований 20 червня 1989 р.

меденцов григорій максимович наро-
дився 1894 р. у с. волвенкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. волвенкове 
петрівського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоний прапор». У 1932 р. під арештом 
за невиконання плану хлібозаготівлі. заарешто-
ваний 15 квітня 1938 р. як член к.-р. есерівської 
організації та за крадіжки у колгоспі (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.

медеР зінаїда авенірівна народилася 
1898 р. у с. Любівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українка, з поміщиків, освіта 
вища, позапарт. проживала в с. Андріївка 
перша балаклійського р-ну Харківської обл. 
Учителька школи-дев’ятирічки. заарештована 
4 жовтня 1937 р. як член к.-р. повстанської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнена з-під варти 4 березня 1939 р.

медзинська наталія олексіївна наро-
дилася 1893 р. і проживала в Харкові. Росіянка, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. Мо-
дистка 10-го пункту індпошиву. заарештова-
на 4 жовтня 1937 р. за шпигунську 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 по-
карання відбувала в Усольтабі. Справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 29 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). Реабілітована 31 жовтня 1989 р.

медик Рóдольф антонович, див. ÌЕДЕÊ 
(Ìåäèê) Ðóäîлüф Аíòîíîâèч.

мединський олександр хомич наро-
дився 1906 р. у с. Конилівка Новоушицько-
го пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. притулове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Не працював. заарештований 11 жов-
тня 1933 р. за шпигунство на користь Румунії 
(ст. 546 КК УСРР) і особливою нарадою при 
колегії ДпУ УСРР від 7 лютого 1934 р. позбав-
лений волі у вТТ на 3 роки. Термін покаран-
ня відбував у Сибтабі, звільнений з-під варти 
у 1936 р. заарештований 1 липня 1938 р. за 
шпигунство (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 22 березня 
1941 р. як соціально небезпечний елемент по-
збавлений волі у вТТ на 5 років. Термін по-
карання відбував у північпечтабі, звільнений 

у лютому 1945 р. На 1948 р. проживав у м. пе-
чора Комі АРСР, працював сторожем сіль-
споживтовариства. заарештований 14 червня 
1949 р. за ст. 586 КК РРФСР і особливою нара-
дою при МДб СРСР від 14 вересня 1949 р. ви-
сланий на поселення до Красноярського краю. 
На 1959 р. проживав у с. борзово Краснояр-
ського краю. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

медінський (меденський) іван гна-
тович народився 1899 р. у с. підлісний Олек-
синець проскурівського пов. подільської губ. 
поляк, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. юрків вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Кірова. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 20 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 27 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

медінський віктор михайлович на-
родився 1891 р. у с. підлісний Олексинець 
проскурівського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав на хут. Кирносів вільхуватського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Чапаєва. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
23 листопада 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
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 28 листопада 1959 р.

медінський іван гнатович народився 
1881 р. у с. підлісний Олексинець проскурів-
ського пов. подільської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Чор-
не вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Хвиля революції». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 29 листопада 
1937 р. за к.-р. антирад. розмови (ст. 5410 ч. 1 
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 23 вересня 1960 р.

медінський філіï станіславович на-
родився 1907 р. у с. підлісний Олексинець 
проскурівського пов. подільської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Чорне вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Хвиля революції». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
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селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 29 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 17 вересня 1960 р.

медляРський казимир станіславович 
народився 1913 р. у с. Судилків заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Калюжи-
не Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 14-річчя жовтня. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. 
як член к.-р. організації, за антирад. агітацію та 
шкідництво у колгоспі (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 22 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1989 р.

медляРський станіслав (стефан) ан-
тонович народився 1877 р. у с. Кутель [волин-
ської губ.]. поляк, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Калюжине Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. 14-річчя жовтня. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 23 грудня 1937 р. за антидер-
жавну к.-р. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 липня 1989 р.

медников болеслав богданович наро-
дився 1892 р. у с. Каупужі вітебської губ. Лат-
вієць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. зааре-
штований 12 грудня 1937 р. як член к.-р. наці-
оналістичної диверсійної організації (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 11 лютого 1958 р.

медова лія Шмóлівна народилася 
1912 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврейка, з торговців, освіта середня, по-
запарт. проживала у Харкові. Домогосподар-
ка. заарештована 11 січня 1938 р. як дружина 
ворога народу і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 26 березня 1938 р. як дру-
жина зрадника батьківщини позбавлена волі 
у вТТ на 5 років. Термін покарання відбувала 
в Унжентабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 березня 1940 р. справу за-
крито. звільнена з-під варти 19 червня 1940 р. 

медяник андрій семенович народився 
1887 р. у с. пільна вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Шевченкове пер-
ше вовчанського р-ну Харківської обл. Тесля 
радгоспу «профінтерн». заарештований 2 ве-
ресня 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 Амур-
табі у м. Свободний Хабаровського краю. На 
1962 р. проживав у м. вовчанськ Харківської 
обл. Реабілітований 8 лютого 1963 р.

медяник аристарх никифорович наро-
дився 1887 р. у м. павлоград павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з тор-
говців, освіта вища, позапарт., у 1917—1921 рр. 
член РСДРп(м). проживав у Харкові. юрискон-
сульт Головкольормету. заарештований 26 лю-
того 1938 р. за к.-р. настрої та антирад. агітацію 
(статті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1957 р.

медяник григорій макарович народився 
1901 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Мурафа Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
ний плуг». У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 29 березня 1938 р. як член української на-
ціоналістичної к.-р. 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.

медяник іван зиновійович народив-
ся 1898 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 цукрозаводу. У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 9 квітня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 16 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 лютого 1958 р.

медяник іван юхимович народився 
1868 р. у с. Дворічна Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Дворічна 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Сто-
рож на будівництві школи. заарештований 
19 грудня 1937 р. за групування віруючих для 
читання євангелія, невдоволення політикою 
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партії і рад. влади (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 3 липня 1989 р.

медяник іона миронович народився 
1888 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. Член колгоспу 
«Червона зірка». заарештований 9 квітня 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 28 лютого 1958 р.

медяник матвій семенович народився 
1879 р. у м. єлисаветград єлисаветградського 
пов. Херсонської губ. Українець, з кустарів, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар майстерні УРСМ ХОУ НКвС. зааре-
штований 26 червня 1938 р. як член польської 
шпигунської диверсійної організації (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 16 жовтня 1938 р. (стат-
ті 546, 549, 5410 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 травня 1959 р.

медяник микита макарович народив-
ся 1894 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 «Червоний колос». заарештований 
5 квітня 1938 р. як член к.-р. української націо-
налістичної 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.

медяник семен іванович народився 
1887 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Кленове богодухівсько-
го р-ну Харківської обл. пасічник радгоспу 
ім. Леніна. У 1932 р. виключений з колгоспу, 
майно конфісковано. заарештований 10 люто-
го 1938 р. за антирад. агітацію (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 16 серпня 1957 р.

медяник тимофій григорович народив-
ся 1898 р. у с. Мурафа богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мурафа 
Краснокутського р-ну Харківської обл. бух-
галтер Дублянського спиртзаводу. заарешто-

ваний 2 березня 1938 р. за антирад. настрої 
та за к.-р. погляди (статті 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 1 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 26 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 серпня 1957 р.

медяник федір іванович народив-
ся 1882 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 2 березня 
1938 р. за вороже ставлення до рад. влади та 
к.-р. погляди (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 16 серпня 1957 р.

медяник яків іванович народився 1907 р. 
у с. Мурафа богодухівського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у с. Мурафа Краснокутсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний плуг». заарештований 5 квітня 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 28 лютого 1958 р.

медянський федір сергійович на-
родився 1898 р. у с. Чепіль Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чепіль ба-
лаклійського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «плуг і молот». заарештований 10 верес-
ня 1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 26 жовтня 1937 р. 
(статті 548, 5411 КК УРСР) засуджений до роз-
стрілу з конфіскацією майна і негайним вико-
нанням вироку згідно з постановою ЦвК СРСР 
від 1 грудня 1934 р. Розстріляний 27 жовтня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 7 грудня 1961 р.

межеРицький (міжирицький) яків 
миколайович народився 1891 р. у с. Миколо-
Комишувата Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Миколо-Коми-
шувата Красноградського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Оборона праці». заарештова-
ний 11 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 23 травня 1958 р.

межов павло ісакович народився 
1900 р. у с. павлівка Маріупольського пов. 
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Катеринославської губ. єврей, з міщан, осві-
та вища, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник управління 
капітального будівництва тресту «Кокс», ке-
рівник проекту Діпрококсу. заарештований 
17 серпня 1937 р. як член к.-р. організації та 
за підривну діяльність у коксохімічній про-
мисловості (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 23 липня 1957 р.

мезенцев володимир трохимович на-
родився 1893 р. у с. введенське зміївського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. вве-
денка Чугуївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник Харківського машинобудівного заводу. 
У 1934 р. за невиконання плану хлібозаготівлі 
майно конфісковано, позбавлений виборчих 
прав. заарештований 11 лютого 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським  
облсудом 3 січня 1940 р. засуджений на 10 ро-
ків позбавлення волі з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 22 квітня 1992 р.

мезенцев пантелій васильович наро-
дився 1897 р. у с. Новомиколаївка Куп’ян-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Рахівник колгоспу ім. Чка-
лова. заарештований 1 березня 1938 р. як член 
к.-р. організації правих (статті 541 п. «а», 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 5 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 травня 1958 р.

мезенцов іван федорович народився 
1904 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. Селянин-
одноосібник. Нарсудом петрівського р-ну 
20 вересня 1931 р. (ст. 581 КК УСРР) засудже-
ний на 4 роки позбавлення волі з поражен-
ням у правах на 3 роки і конфіскацією всього 
майна, крім хати. заарештований 23 квітня 
1938 р. як член антирад. організації та за ан-
тирад. агітацію (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
21 березня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. заарештований вдру-
ге у травні 1939 р. і Харківським облсудом 
19 жовтня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засу-
джений на 1,5 роки позбавлення волі з пора-
женням у правах на 2 роки. звільнений з-під 
варти 1 січня 1940 р. На 1964 р. проживав 
у с. петрівське балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Реабілітований 28 листопада 1964 р.

мезиненко кирило іванович народив-
ся 1897 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. Рахівник 
пивного заводу. заарештований 3 березня 
1938 р. як член к.-р. організації (ст. 541 п. «а» 
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 2 червня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 вересня 1956 р.

мейгловець яків никифорович на-
родився 1887 р. у с. Кам’янка Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. бердянка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 1 Травня. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. як 
член к.-р. організації та за антирад. діяльність 
(статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 17 листопада 1959 р.

мейєР артóр мартинович народився 
1899 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латві-
єць, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Серп 
і молот». 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 10 серпня 1963 р.

мейєР веніамін павлович народився 
1903 р. у Харкові. Українець, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. Служив 
у м. бобруйськ бобруйського р-ну Моги-
льовської обл. Інженер авіаполку військово-
го з’єднання 5187. заарештований 15 жовтня 
1938 р. за шпигунську діяльність на користь 
Німеччини і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 5 серпня 1939 р. як соціаль-
но небезпечний елемент позбавлений волі 
на термін, що дорівнює строку попереднього 
ув’язнення. звільнений з-під варти 23 серпня 
1939 р. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

мейзель паóль якóбович народився 
1909 р. у відні. Австрієць, з робітників, освіта 
початкова, член компартії Австрії. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Серп і молот». 
заарештований 21 вересня 1937 р. як член 
к.-р. шпигунської організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 14 грудня 1937 р. за к.-р. 
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діяльність висланий за межі СРСР. Реабіліто-
ваний 31 липня 1989 р.

мейлаРд юліóс евальдович народився 
1895 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта середня спеціальна, член 
вКп(б) з 1929 р. проживав у Харкові. Меха-
нік посудно-оцинковувального заводу. зааре-
штований 3 січня 1938 р. за розвідувальну ді-
яльність 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 16 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

мейлахс лев лазарович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. єврей, з тор-
говців, освіта середня, позапарт. Інструктор 
з фізкультури центральної ради спортивно-
го товариства цукровиків. заарештований 
25 червня 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 2 грудня 1938 р.

мейсак костянтин семенович народився 
1903 р. у с. Оленець Ошмянського пов. вілен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник ар-
тілі ім. Косіора. заарештований 15 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 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.

мекаліна ганна макарівна, див. 
ШÊЛОÂСЬÊА (Ìåêàл³íà) Гàííà Ìàêàð³âíà.

меклеР хаїм мендельович народився 
1911 р. у м. вільно віленської губ. єврей, з кус-
тарів, освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Учень Харківського художнього 
училища. заарештований 21 серпня 1937 р. за 
шпигунство на користь польщі (ст. 546 КК 
УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та проку-
рора СРСР від 5 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої 
наради при НКвС СРСР від 22 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Картабі, 
Норільтабі. звільнений з-під варти достроково 
20 грудня 1946 р. Ухвалою особливої наради при 
МДб СРСР від 17 лютого 1951 р. за нелегаль-
ний перетин кордону висланий на поселення 
до Красноярського краю. проживав у сел. Но-
рільськ Красноярського краю, працював ін-
женером проектного відділу Норількомбінату 
МвС СРСР. Реабілітований 21 травня 1955 р.

меламед хаїм ізраїльович народився 
1913 р. у м. вільно віленської губ. єврей, з ро-

бітників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Дніпродзержинського ва-
гонобудівного заводу. заарештований 21 верес-
ня 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 21 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

меламедовська сіма борисівна наро-
дилася 1892 р. у м. верхньодніпровськ верх-
ньодніпровського пов. Катеринославської губ. 
єврейка, з торговців, освіта вища, позапарт. 
проживала в Харкові. Лікар-педіатр ясел Хпз. 
заарештована 23 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (наказ НКвС СРСР № 00486 від 
15 серпня 1937 р.) і ухвалою 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 Акмолінському відділенні Картабу. До 15 лип-
ня 1945 р. працювала там же лікарем-педіатром за 
вільним наймом. Реабілітована 13 червня 1956 р.

меленевський клим фролович на-
родився 1887 р. у с. вигів Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Олександрівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Кагановича. заарештований 
23 листопада 1937 р. за к.-р. агітацію та служ-
бу в царській поліції (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито близнюківським Рв НКвС 
11 березня 1939 р. зі звільненням з-під варти.

меленець (мелинець) порфирій андрі-
йович народився 1887 р. у с. Дегтярне вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. при-
колотне великобурлуцького р-ну Харківської 
обл. завгосп приколотнянської початкової се-
редньої школи. У 1931 р. розкуркулений. за-
арештований 14 жовтня 1937 р. за антирад. агі-
тацію, компрометацію колгоспів і рад. торгівлі 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трій-
ки 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 південтабі. Реабілітований 16 червня 1989 р.

мелехін василь іванович народився 
1891 р. у с. Андріяшівка Лохвицького пов. пол-
тавської губ. Українець, із службовців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. пра-
цівник інформаційного бюро ст. Харків-Лева-
да півд. залізниці. заарештований 21 вересня 
1937 р. за шпигунство та диверсії (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 26 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1989 р.
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меликянц каïрель казарович наро-
дився 1888 р. у с. пояджук, персія. вірменин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Кухар їдальні. заарештований 
5 лютого 1938 р. за шпигунство (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці 13 грудня 1938 р.

меликянц леон олександрович народив-
ся 1905 р. у м. Дільман, персія. вірменин, із селян,  
освіта середня, позапарт. проживав у Харкові. 
Технік-нормувальник заводу «Серп і молот». 
заарештований 6 лютого 1938 р. за к.-р. націо-
налістичну та шпигунську діяльність (статті 546, 
5410, 5411 КК УРСР), постановою УДб УНКвС 
по Харківській обл. від 15 лютого 1939 р. справу 
направлено до військової прокуратури ХвО на 
припинення за ст. 197 ч. 2 КпК УРСР зі звіль-
ненням з-під варти. Рішення у справі відсутнє.

меликянц сетрак акоïович народився 
1884 р. у м. Ерзерум, Туреччина. вірменин, із селян,  
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. продавець кіоску хлібозаводу Харчоторгу. за-
арештований 4 березня 1938 р. за участь у к.-р. 
націоналістичній організації «Дашнакцутюн» та 
к.-р. націоналістичну діяльність (статті 546, 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 27 березня 1989 р.

мелих гнат михайлович народився 
1904 р. у с. Гребенне Грубешівського пов. Лю-
блінської губ. Росіянин, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживав у с. приколотне ве-
ликобурлуцького р-ну Харківської обл. Меха-
нік 5-го маслозаводу. заарештований 13 серпня 
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 29 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 червня 1959 р.

мелкон-огли оганес караïетович на-
родився 1890 р. у с. Карневік, Туреччина. вір-
менин, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Сторож їдальні № 207. 
заарештований 23 березня 1938 р. як член бо-
йової терористичної дашнацької організації, 
за зв’язки з польським консульством та за роз-
відувальну роботу (статті 546, 548, 5410, 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 28 березня 1989 р.

мелконян мелкон хачатóрович наро-
дився 1912 р. і проживав у Харкові. вірменин, 
[з кустарів], освіта початкова, позапарт. Чобо-
тар артілі ім. 1 Травня. заарештований 18 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. терористичної даш-
нацької організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 

справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 13 травня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

мелконянц семен мелконович наро-
дився 1891 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з кустарів, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття на Комунальному 
ринку. заарештований 28 грудня 1937 р. за спе-
куляцію товарами ширвжитку і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 5 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 20 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 червня 1957 р.

мелоян (мелоянц) айраïет арменович 
народився 1886 р. у м. ван, Туреччина. вір-
менин, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Чоботар артілі 
«Ремонт взуття». заарештований 28 лютого 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної вірмен-
ської терористичної організації (статті 548, 
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 березня 1958 р.

мелькац людвіг йонович народився 
1898 р. у с. Кам’янка житомирського пов. во-
линської губ. поляк, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Кухар 
фабрики-кухні при ХТз. заарештований 4 жов-
тня 1937 р. за шпигунську діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 вересня 1957 р.

мельман гóстав фрідріхович народив-
ся 1913 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 член к.-р. німецької на-
ціоналістичної фашистсько-повстанської ор-
ганізації (статті 547, 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 25 вересня 1959 р.

мельман фрідріх кіндратович наро-
дився 1884 р. у с. балки-богодушка Херсон-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Судиха Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. петровського. заарештований 20 березня 
1938 р. як член німецької націоналістичної 
організації та за антирад. діяльність (стат-
ті 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. 
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Розстріляний 26 квітня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 12 червня 1959 р.

мельник дем’ян йосиïович народив-
ся 1902 р. у с. Малі Низгурці Сквирського 
пов. Київської губ. Українець, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживав у с. Красиве 
Олексіївського р-ну Харківської обл. Учитель 
НСШ. У 1933 р. під слідством бердичівського 
ДпУ за ст. 5410 ч. 1 КК УСРР. заарештований 
12 лютого 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито Олексіївським Рв 
НКвС 15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

мельник іван іванович народився 
1886 р. у с. Рудня Овруцького пов. волинської 
губ. Українець, із селян, неписьмен., позапарт. 
проживав у с. Федорівка барвінківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червона Укра-
їна». У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 10 вересня 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 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 серпня 1989 р.

мельник йосиï васильович народив-
ся 1901 р. у с. Капустинці Гадяцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «п’ятигорськ» у балаклійському 
р-ні Харківської обл. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
21 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 Кар-
гопольтабі. Реабілітований 26 червня 1989 р.

мельник леонід іванович, див. ША-
ТАЛЮÊ ²âàí Ìàêñèìîâèч (Ìåлüíèê Лåîí³ä 
²âàíîâèч).

мельник макар якович народився 
1886 р. у с. Рудня-Озерянська Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Козіївка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 13-річчя жовтня. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалами комісії НКвС СРСР та прокурора 
СРСР від 3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої на-
ради при НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 27 липня 1989 р.

мельник мойсей йонович народився 
1898 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. 

Мінської губ. єврей, із службовців, освіта ви-
ща, член вКп(б) з 1918 р. проживав у Харко-
ві. Директор Харківського санітарно-бактері-
ологічного інституту, доктор медичних наук. 
заарештований 2 серпня 1937 р. як член ан-
тирад. терористичної шпигунської троцькіст-
ської організації (статті 5411, 546, 547, 548 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 20 листопада 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. 
[у Києві]. Реабілітований 10 листопада 1956 р.

мельник омелян михайлович наро-
дився 1907 р. у с. Скаржинці проскурівського 
пов. подільської губ. Українець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт., з 1932 р. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. Художник клубу 1-го Харківського ке-
рамічного заводу. заарештований 17 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 21 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 березня 1960 р.

мельник омелян стеïанович народив-
ся 1887 р. у с. Мельникове валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Яловен-
кове Харківського р-ну Харківської обл. пен-
сіонер за інвалідністю. [У 1932 р. розкуркуле-
ний.] заарештований 9 лютого 1938 р. як роз-
куркулений та за антирад. агітацію (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).

мельник петро іванович народився 
1909 р. у с. винники валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. бригадир 
радгоспу «Червоний жовтень». заарештова-
ний 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. шпигун-
ської диверсійної організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради НКвС 
СРСР від 16 листопада 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. заарештований 
УМДб по Молотовській обл. 19 червня 1949 р. 
за ст. 546 ч. 1 КК УРСР і ухвалою особливої 
наради при МДб СРСР від 24 вересня 1949 р. 
висланий до Красноярського краю. На 1956 р. 
проживав у с. Олексіївка Абанського р-ну 
Красноярського краю, працював у колгоспі 
ім. Сталіна. Реабілітований 12 червня 1956 р.

мельник петро іванович народив-
ся 1914 р. на ст. Канчаус приморської обл. 
Українець, з робітників, освіта незакінчена 
вища, позапарт. проживав у Харкові. Студент 
ХАДІ. заарештований 21 вересня 1937 р. за 
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шпигунство та диверсії (ст. 541 п. «а» 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 4 листопада 1962 р.

мельник петро олексійович народився 
1886 р. у с. Оробки полтавської губ. Украї-
нець, з дворян, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. петрівка Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Учитель НСШ. заа-
рештований 3 квітня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 22 травня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито Олексіївським Рв НКвС 
26 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мельник пилиï іванович народився 
1894 р. у с. заміське валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. затишшя Хар-
ківського р-ну Харківської обл. Рахівник кол-
госпу ім. жовтня. заарештований 27 березня 
1938 р. як член антирад. української націона-
лістичної 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.

мельник порфирій олександрович на-
родився 1902 р. у с. зольня Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, непись-
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. польської 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 20 червня 1958 р.

мельник семен володимирович наро-
дився 1902 р. у с. Мельникове валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Мельни-
кове валківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «жовтень». 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 29 вересня 1937 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 12 квітня 1963 р. 

мельник стеïан олександрович на-
родився 1902 р. у с. погреби васильківського 
пов. Київської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 

у Харкові. завідувач відділу інформації редак-
ції залізничної газети «більшовик південної». 
заарештований 11 серпня 1937 р. як учасник 
української націоналістично-терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
26 жовтня 1937 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК 
УРСР) засуджений до розстрілу з конфіскаці-
єю особистого майна. Розстріляний 27 жовтня 
1937 р. у Києві. Реабілітований 9 травня 1959 р.

мельник федір ілліч народився 1888 р. 
у с. Хотімля вовчанського пов. Харківської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у м. вовчанськ вовчанського р-ну 
Харківської обл. Сторож вовчанського педа-
гогічного технікуму. заарештований 7 вересня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 17 вересня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 23 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

мельник франц готфрідович народив-
ся 1911 р. у с. Андріївка Овруцького пов. 
волинської губ. Німець, із селян, неписьмен., 
позапарт. проживав у с. Улянівка зачепилів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
молодіжної організації (статті 5410 ч. 1, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

мельник харитон стеïанович народив-
ся 1889[99] р. у с. варварівка Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Добренька Красно-
градського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «п’ятирічка». У 1933 р. Київським облсудом 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УСРР) засуджений 
на 3 роки позбавлення волі. У [1935] р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 19 грудня 
1937 р. як член к.-р. організації та за шпигун-
ство на користь польщі (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. Розстріляний 7 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 20 вересня 1960 р.

мельник яків пилиïович народився 
1900 р. у с. зольня Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. Новомихайлівка Крас-
ноградського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 грудня 1937 р. як член 
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к.-р. націоналістичної організації та за анти-
рад. 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 2 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 червня 1958 р.

мельник ярослава францівна народи-
лася 1894 р. у с. Городилів золочівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українка, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживала в Харкові. Учителька 
СШ № 100. заарештована 13 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 14 січня 1938 р.

мельников андрій федотович народив-
ся 1897 р. на хут. василівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. васи-
лівка Дворічанського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. зааре-
штований 10 листопада 1937 р. за к.-р. погляди, 
висміювання сталінської конституції та дис-
кредитацію тов. Сталіна (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 18 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у бамтабі. Реабілітований 7 червня 1989 р.

мельников василь сергійович наро-
дився 1898 р. у с. Дмитровське Алексинського 
пов. Тульської губ. Росіянин, із селян, осві-
та незакінчена вища, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Секретар пар-
тійного комітету Кп(б)У ХХТІ. заарешто-
ваний 5 листопада 1937 р. як член антирад. 
терористичної організації правих (статті 5411, 
548 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 29 березня 1961 р.

мельников іван семенович народився 
1894 р. у с. Івановичі брянського пов. Орлов-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживав у Харкові. 
військовий керівник Харківського ветери-
нарного інституту. заарештований 17 лютого 
1938 р. як член к.-р. повстанської організації 
РОвС (статті 542, 548, 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 Харко-
ві. Реабілітований 2 жовтня 1956 р.

мельников микола георгійович наро-
дився 1904 р. у с. Сартана Маріупольського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, у 1926—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Уповноважений відділення 

«Союзфото». заарештований 14 жовтня 1937 р. 
як член антирад. організації правих (статті 5411, 
548, 547 КК УРСР) і військовою колегією вер-
ховного Суду СРСР 30 грудня 1937 р. засу-
джений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 31 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 жовтня 1956 р.

мельников оïанас стеïанович на-
родився 1893 р. у м. Мелітополь Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1917 р. 
проживав у Харкові. Начальник фабрики ме-
ханізованого обліку залізниць України. зааре-
штований 21 жовтня 1937 р. як член к.-р. ор-
ганізації та за шкідництво (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 26 березня 1938 р. (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений до розстрілу з конфіс-
кацією особистого майна. Розстріляний 27 бе-
резня 1938 р. Реабілітований 11 серпня 1956 р.

мельникова марія денисівна наро-
дилася 1899 р. у с. Котельва Охтирського пов. 
Харківської губ. Українка, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживала у Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 11 січня 
1938 р. як дружина засудженого члена анти-
рад. терористичної організації правих 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 у Картабі. На 
1956 р. проживала в м. Сімферополь Крим-
ської обл. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

мельникова Ревека абрамівна наро-
дилася 1901 р. у с. володимирівка Маріуполь-
ського пов. Катеринославської губ. єврейка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала у Харкові. Касир Книгокультторгу. за-
арештована 11 січня 1938 р. як дружина чле-
на антирад. терористичної організації правих 
і ухвалою 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 1956 р. прожи-
вала у Харкові. Реабілітована 2 березня 1956 р.

мельниЧенко борис миколайович 
народився 1886 р. у с. Олександрівка Олексан-
дрійського пов. Херсонської губ. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. прожи-
вав у с. Шебелинка балаклійського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель школи. заарештований 
25 вересня 1937 р. як член к.-р. шпигунської 
організації (статті 546, 549, 5411 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 17 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.
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мельниЧенко олександр юрійович 
народився 1900 р. у с. Гулянка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. башилівка 
близнюківського р-ну Харківської обл. Голо-
ва ревізійної комісії колгоспу ім. Комінтерну. 
заарештований 2 жовтня 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 16 березня 1989 р.

мельниЧенко павло силович народив-
ся 1894 р. у с. білка житомирського пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Рижове барвінківського 
р-ну Харківської обл. завідувач хати-лаборато-
рії колгоспу «жовтнева революція». заарешто-
ваний 30 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 3 січня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 травня 1965 р.

мельниЧУк микола платонович наро-
дився 1899 р. у м. брест-Литовський брест-
ського пов. Гродненської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Логово Шебекінського р-ну Курської 
обл. Машиніст Шебекінського млинкомбінату 
№ 4. заарештований 19 червня 1938 р., при-
чина арешту невідома. Особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 25 вересня 1938 р. 
за к.-р. діяльність (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 9 жовтня 1938 р., місце виконання ви-
року невідоме. Реабілітований 4 лютого 1958 р. 

мельцель єгор якóбович народився 
1908 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. безпальцеве барвінківського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Роте штерн». 
заарештований 20 січня 1938 р. як член к.-р. 
антирад. 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.

мельцель лоренц єгорович народився 
1890 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Серафимівка близнюківського р-ну Хар-
ківської обл. бригадир колгоспу «Роте фане». 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію та службу у білих (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 квітня 1989 р.

мельцель микола іванович народився 
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. Рахівник колгоспу «Роте фане». зааре-
штований 26 жовтня 1937 р. за к.-р. фашист-
ську агітацію (ст. 5410 ч. 1 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 липня 1989 р.

мельцель михайло андрійович народив-
ся 1914 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у с. Кам’янка Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. завідувач початкової школи. зааре-
штований 15 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 30 грудня 
1937 р. (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) вине-
сено ухвалу про розстріл. Розстріляний 19 січня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

мельцель михайло іванович народив-
ся 1882 р. у с. Ямбург Катеринославського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Се-
рафимівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Роте фане». заарештова-
ний 17 листопада 1937 р. за к.-р. фашистську 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 5 грудня 1937 р. (статті 547, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Реабілітований 29 червня 1989 р.

мелюх олександр стеïанович народився 
1907 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. балаклія балаклійського р-ну Харків-
ської обл. Робітник ДАРДзу № 2. заарештова-
ний 5 листопада 1937 р. за шпигунську роботу 
на користь польщі (ст. 546 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.

меляновський леонід васильович на-
родився 1906 р. у с. воложине Ковельського 
пов. віленської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Лозова Ло-
зівського р-ну Харківської обл. Старший кон-
дуктор товарних поїздів ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештований 16 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію і розповсюдження наклепницьких чу-
ток про голод в Україні (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
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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 пока-
рання відбував у Крастабі, де й помер 26 черв-
ня 1943 р. Реабілітований 19 липня 1958 р. 

мемек’янц тигран казарович народив-
ся 1882 р. у [с. параджун], персія. вірменин, 
з кустарів, неписьмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі «взуття». заарешто-
ваний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналіс-
тичну та шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 29 серпня 1939 р. 
як соціально небезпечний елемент висланий 
разом з родиною до Казахстану на 5 років. 
Реабілітований 25 квітня 1989 р.

менгельс юліóс янович народився 
1890 р. у м. Станкель Ліфляндській губ. Лат-
вієць, з кустарів, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. без певних занять. за-
арештований 30 грудня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 люто-
го 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 19 січня 1957 р.

мендельбаУм мойсей йосифович на-
родився 1895 р. у м. Лопшиці Костянтинів-
ського пов. Седлецької губ. єврей, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чоботар артілі ім. Ілліча. зааре-
штований 30 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. справу закрито.

мензелевська фейга Шмóлівна на-
родилася 1886 р. у м. Оршек Радомської губ. 
єврейка, з робітників, неписьмен., позапарт. 
проживала в Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 14 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 19 серпня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. На засланні пе-
ребувала в сел. Садчиковськ затоболовського 
р-ну Кустанайської обл. На 1959 р. проживала 
в Харкові. Реабілітована 6 листопада 1959 р.

мензелевський ліïа самійлович на-
родився 1882 р. у м. Шилов пінчовського 
пов. Келецької губ. єврей, з кустарів, освіта 
початкова, член вКп(б) з 1931 р. прожи-
вав у Харкові. Робітник фабрики «Червона 
нитка». заарештований 30 серпня 1937 р. за 
шпигунську роботу (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 квітня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент позбавлений права проживання 
у 15-ти пунктах на 5 років. проживав у пол-

таві, де й помер 25 березня 1941 р. Реабіліто-
ваний 6 листопада 1959 р.

менШ карл данилович народився 1914 р. 
у с. Халцру [Мелітопольського пов.] Таврій-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. водяне близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. заарештований 4 жовтня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 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 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1989 р.

менШ федір данилович народився 
1908 р. у с. Халцру [Мелітопольського пов.] 
Таврійської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. водяне близнюків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. Леніна. заарештований 4 жовтня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію (ст. 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 20 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

меос петро йосифович народився 1898 р. 
у м. Елва Ліфляндської губ. Естонець, з робіт-
ників, освіта середня спеціальна, позапарт., 
1926—1929 рр. член вКп(б). проживав у Хар-
кові. Начальник відділу постачання та збуту 
головних електротехнічних майстерень півд. за-
лізниці. заарештований 28 квітня 1938 р. як член 
к.-р. шпигунської організації (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 4 листопада 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 10 листопада 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 липня 1959 р.

меРежко федір автономович народився 
1902 р. у м. єйськ єйського окр. Кубанської 
обл. Українець, з робітників, освіта почат-
кова, у 1931—1937 рр. член вКп(б). Служив 
у Харкові. Інспектор з постачання 14-го стріл. 
корпусу, капітан. заарештований 29 листопа-
да 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 2 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 6 січня 1959 р.

меРеминський йосиф Шмóльович 
народився 1907 р. у м. Кишинів бессарабської 
губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Начальник гальва-
нічного цеху заводу «Електросвітлоприлад». за-
арештований 28 вересня 1937 р. за шпигунську 
діяльність на користь Румунії (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. позбавлений волі 
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у вТТ на 5 років. Термін покарання відбував 
у Крастабі, працював на будівництві афінажного 
заводу. звільнений з-під варти у серпні 1945 р. 
і до травня 1947 р. працював там же, потім пере-
їхав до Львова. Реабілітований 17 січня 1959 р.

меРенков дмитро зиновійович наро-
дився 1904 р. у с. Старовірівка Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Росіянин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Старовірівка перша Старовірівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. за-
арештований 30 липня 1938 р. як член к.-р. ор-
ганізації (статті 547, 5410, 5411 КК УРСР), справу 
закрито Харківською облпрокуратурою в спец-
справах 13 лютого 1939 р. за відсутності доказів.

меРзленко ніна володимирівна наро-
дилася 1902 р. у м. Уфа Уфимської губ. Росіян-
ка, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживала у Харкові. Друкарка Харківсько-
го протезного заводу. заарештована 21 жов-
тня 1937 р. як дружина члена шпигунської 
диверсійної організації (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 26 березня 
1938 р. звільнена з-під варти 27 березня 1938 р.

меРзликін гаврило григорович наро-
дився 1880 р. у с. піщанка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Росіянин, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у м. Крас-
ноград Красноградського р-ну Харківської обл. 
Робітник комбікормового заводу. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав 
і за невиконання плану хлібозаготівлі засу-
джений на 10 років позбавлення волі. Термін 
покарання відбував на будівництві біломоро-
балтійського каналу, у 1933 р. звільнений з-під 
варти достроково. заарештований 4 серпня 
1937 р. за виступи проти рад. влади та зв’язки 
з антирад. елементом (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 22 травня 1989 р.

меРзликін іван петрович народився 
1898 р. у с. бочковка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник Держпрому. заарештова-
ний 19 квітня 1938 р. як член куркульської по-
встанської терористичної організації (статті 542, 
547, 548, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 червня 1938 р. Реабілітований 19 березня 1957 р.

меРзликін трохим єгорович народив-
ся 1907 р. у с. Черемошне бєлгородського 
пов. Курської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, член вКп(б) з 1929 р. про-
живав у Харкові. Комірник квартирно-екс-
плуатаційного відділу ХвО. заарештований 

27 липня 1938 р. як член правотроцькістської 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411, 547, 548 через 
ст. 17 КК УРСР); військовим трибуналом 
ХвО 22 квітня 1939 р. справу направлено 
на дослідування, а слідчастиною УНКвС по 
Харківській обл. 27 червня 1939 р. справу за-
крито (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

меРзликін юхим тимофійович наро-
дився 1893 р. у с. Шеїно бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював у рад-
госпі «Федорівка» у великобурлуцькому р-ні 
Харківської обл. заарештований 15 жовтня 
1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито великобурлуцьким Рв НКвС 
27 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

меРзон аліса Робертівна народилася 
1895 р. і проживала у Харкові. Німкеня, з мі-
щан, освіта вища, позапарт. Домогосподарка. 
заарештована 10 квітня 1938 р. за шпигунську 
діяльність, участь у к.-р. організації (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 22 вересня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляна 29 вересня 
1938 р. у Харкові. Реабілітована 29 червня 1962 р.

меРзон давид нахманович народився 
1890 р. у м. Нижній Новгород Нижегород-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач на-
вчальної частини медичної школи та епідеміч-
ної секції санітарної станції ХТз. заарешто-
ваний 11 квітня 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

меРкель олександр андрійович народив-
ся 1907 р. у м. бальцер Саратовської губ. Ні-
мець, з буржуазії, освіта неповна середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Експедитор ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 4 лютого 1938 р. за шпи-
гунство та антирад. діяльність (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 14 жовтня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 березня 1989 р.

меРклінг олександр павлович наро-
дився 1882 р. у варшаві. Німець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт., у 1902—1909 рр. 
член РСДРп. проживав у Харкові. викладач 
Харківського зоотехнічного інституту. зааре-
штований 14 лютого 1938 р. за націоналістич-
ну роботу (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
15 березня 1938 р. для подальшого слідства 
етапований до Київської в’язниці і військовою 
колегією верховного Суду СРСР 23 вересня 
1938 р. (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією 
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особистого майна з негайним виконанням 
вироку згідно з постановою ЦвК СРСР від 
1 грудня 1934 р. Розстріляний 23 вересня 1938 р. 
у Києві. Реабілітований 18 червня 1960 р.

меРкУлов данило дмитрович народив-
ся 1891 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка петрівського р-ну Харківської обл. 
завгосп колгоспу «Серп і молот». заарешто-
ваний 10 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито пе-
трівським Рв НКвС 18 січня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

меРкУлов іларіон макарович народився 
1893 р. у с. берестовенька Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. бе-
рестовенька Красноградського р-ну Харківської 
обл. Кравець у колгоспі «Солідарність». У 1930 р. 
розкуркулений і виселений за межі села. зааре-
штований 3 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 на 
10 років вТТ. Реабілітований 26 червня 1989 р.

меРкУлова катерина іванівна народи-
лася 1893 р. у м. Луганськ Слов’яносебського 
пов. Катеринославської губ. Росіянка, із се-
лян, освіта вища, позапарт. проживала у Хар-
кові. Начальник сектора агітації та пропаган-
ди політвідділу Управління півд. залізниці. 
заарештована 4 вересня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Су-
ду СРСР 3 січня 1938 р. (статті 548 через ст. 20, 
5411 КК УРСР) засуджена на 10 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням прав на 5 ро-
ків і конфіскацією особистого майна. Термін 
покарання відбувала у Норільтабі. Ухвалою 
особливої наради СРСР від 8 вересня 1945 р. 
за високі виробничі досягнення термін по-
карання зменшено на 3 міс. звільнена з-під  
варти 4 червня 1947 р. На 1955 р. проживала 
в Москві. Реабілітована 9 квітня 1955 р. 

меРмельШтейн мойсей григорович 
народився 1899 р. у м. житомир житомир-
ського пов. волинської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта середня, член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у Харкові. Інструктор Облспожив-
спілки. заарештований 16 березня 1938 р. як 
член антирад. троцькістської терористичної 
організації (статті 5411, 548 КК УРСР), 3 грудня 
1939 р. звільнений з-під варти на підписку про 
невиїзд, справу закрито військовою прокура-
турою ХвО 20 грудня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

меРтін (мартін) генріх самойлович на-
родився 1885 р. у с. Лебідь Новоград-волин-

ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. павлів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. 
за антирад. та 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 1 серпня 1974 р.

меРтін герберт генріхович народився 
1908 р. у с. боголюбівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. павлівка Кегичівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Калініна. заарешто-
ваний 12 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність та 
шпигунство (статті 546, 547, 5410 ч. 1, 5411 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 12 липня 1974 р.

меРтке артóр юліóсович народився 
1913 р. у с. покащев Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Судиха 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 21 березня 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 квітня 1963 р.

меРтке оскар гóставович народився 
1918 р. у с. Мойсіївка Новоград-волинського 
пов. волинської губ. Німець, із селян, осві-
та незакінчена вища, позапарт. проживав 
у с. волоська балаклія Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Учитель СШ. заарештований 
5 лютого 1938 р. за к.-р. діяльність (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. військовим трибуналом 
військ МвС по Архангельській обл. 27 люто-
го 1943 р. за антирад. діяльність позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Норільтабі. звільнений з-під варти до-
строково 8 вересня 1952 р., проживав у м. Но-
рільськ. Реабілітований 8 грудня 1956 р.

меРц євген федорович народився 1902 р. 
у Харкові. Росіянин, з робітників, освіта вища, 
член вКп(б) з 1927 р. Служив у м. полоцьк ві-
тебської обл. Начальник військового шпиталю, 
військлікар 2-го рангу. заарештований 18 лю-
того 1938 р. як учасник військово-фашистської 
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змови та за шкідницьку роботу (статті 69, 72, 76 
КК бРСР). помер 22 квітня 1938 р. у полоць-
кому бупрі. Справу закрито Ов ГУДб НКвС 
при 5-ї стріл. дивізії 26 квітня 1938 р. за смертю 
підслідного. Реабілітований 22 травня 1959 р. 

меРцалов олександр сергійович наро-
дився 1883 у м. пружани пружанського пов. 
Гродненської губ. білорус, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лю-
ботин Харківського р-ну Харківської обл. Чер-
говий по станції роз’їзду «Майський» півд. 
залізниці. заарештований 3 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію та участь в антирад. по-
встанні на Одещині (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 грудня 1937р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у Картабі, де й помер 4 серпня  
1942 р. Реабілітований 22 серпня 1958 р. 

металіді василь іванович народився 
1906 р. і проживав у Харкові. Грек, із служ-
бовців, освіта вища, позапарт. Диригент хо-
ру педагогічного інституту. заарештований 
30 грудня 1937 р. як член націоналістичної 
грецької організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 жовтня 
1939 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 2 квітня 1971 р.

метаньєв анатолій олександрович на-
родився 1899 р. у м. Саратов Саратовської 
губ. Росіянин, із священнослужителів, освіта 
вища, позапарт., до 1930 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. Начальник 
550-го відділу заводу № 183. заарештований 
13 липня 1938 р. як член правотроцькіст-
ської організації (статті 547, 549, 5411 КК 
УРСР) і військовим трибуналом ХвО 4 черв-
ня 1939 р. (статті 547, 548 через ст. 17, 549 через 
ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 20 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 5 років і конфіскацією майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
28 грудня 1939 р. справу направлено на до-
слідування. Термін покарання відбував у пів-
нічсхідтабі, де й помер 6 січня 1940 р. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
28 серпня 1940 р. (ст. 4 п. «а» КпК УРСР). 
Реабілітований 5 червня 1956 р. 

метельський едóард антонович на-
родився 1910 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Чорне вільхуватсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Ре-
волюція». в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 20 листопада 1937 р. за к.-р. шпигунську 
та 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 11 серпня 1989 р.

метельський каміл адольфович на-
родився 1892 р. у с. Нивна Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Нова Чер-
нещина Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. 
майно конфісковано, в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 19 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 8 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 4 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 серпня 1958 р.

метельський цезарій антонович наро-
дився 1897 р. у с. Нова Яблунівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. ба-
гата Чернещина Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «День колективізації». 
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 25 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 липня 1968 р.

метик дмитро іванович народився 
1904 р. у с. верхня Орілька зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Чапаєве 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Робітник 
цукрозаводу ім. Леніна. У 1931 р. розкуркуле-
ний, висланий за межі району. У 1932 р. під 
слідством за невиконання плану хлібозаготівлі. 
заарештований 6 листопада 1937 р. як куркуль 
та за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 5 грудня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у бурейтабі. Реабілітований 9 червня 1989 р.

метіль михайло іванович народився 
1910 р. у с. Колпець Дрогобицького пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. Українець, із селян, освіта неповна 
середня, позапарт., член вЛКСМ, у [1927—
1936 рр.] член КпзУ. проживав у Харкові. 
Культпрацівник друкарні «Інвалід-друкар». 
заарештований 3 серпня 1937 р. за зв’язок 
з особами, що підозрюються у проведенні 
української к.-р. націоналістичної та розвіду-
вальної діяльності на користь польщі (ст. 546 
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КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР Леплевського І. М. 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 березня 1962 р.

метковець петро якович, див. ÌИТ-
ÊОÂЕЦЬ (Ìåòêîâåцü) Ïåòðî Яêîâèч.

метлицький валентин якимович на-
родився 1898 р. у с. заорілля павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Учитель залізничної школи № 9. 
заарештований 16 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

метлянський мейєр-йосиф еліокó-
мович, див. Ì²ТЛЯНСЬÊИЙ (Ìåòлÿíñüêèй) 
Ìåйºð-Йîñèф Ел³îêóìîâèч.

метРо яків петрович народився 1895 р. 
у м. Лібава Гробінського пов. Курляндської 
губ. Латвієць, з робітників, неписьмен., по-
запарт. проживав у Харкові. Чоботар-кустар. 
заарештований 11 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 16 квітня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років позбав-
лення волі з пораженням у правах на 3 роки. 
Реабілітований 8 серпня 1990 р.

метс андрій адович народився 1879 р. 
у Ліфляндській губ. Естонець, соціальне похо-
дження невідоме, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. близнюки близнюківсько-
го р-ну Харківської обл. Садівник радгоспу 
ім. 17-го партз’їзду. заарештований 9 березня 
1938 р. за шкідницьку діяльність та антирад. 
агітацію (статті 547, 5410 ч. 1, 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 17 січня 1958 р.

метцігеР-метціг ігор миколайович 
народився 1900 р. у с. Тростянець Охтир-
ського пов. Харківської губ. Німець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер-ревізор Союззаготшкіри. зааре-
штований 22 жовтня 1937 р. за шпигунство на 
користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) і комі-
сією НКвС СРСР та прокурора СРСР 6 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 16 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 квітня 1958 р.

мехайлі володимир дмитрович, див. 
ÌИÕАЙЛ² (Ìåõàйл³) Âîлîäèìèð Дìèòðîâèч.

мехтенфельд Рахіль менделівна наро-
дилася 1891 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. єврейка, із службовців, освіта 

початкова, позапарт., у минулому член бунду 
і вКп(б). проживала в Харкові. Робітниця артілі 
«Червона зоря». заарештована 7 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 10 грудня 1937 р. позбавлена волі у вТТ на 
10 років. На 1958 р. проживала в м. Ташкент 
Узбецької РСР. Реабілітована 18 квітня 1958 р.

мещакова тетяна федорівна народила-
ся 1902 р. у с. Тепловка Саратовського пов. Са-
ратовської губ. Росіянка, з робітників, освіта се-
редня, позапарт. проживала в Харкові. Медпра-
цівник дитбудинку № 7. заарештована 3 серпня 
1937 р. за ст. 541 п. «а» КК УРСР і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 29 травня 
1938 р. як соціально небезпечний елемент ви-
слана до Казахстану на 5 років. померла 1979 р.  
у Харкові. Реабілітована 26 березня 1957 р. 

мєШко олексій никифорович народив-
ся 1904 р. у м. полтава полтавської. губ. 
Українець, з робітників, освіта вища, член 
вКп(б) з 1926 р. проживав і працював завід-
уючим культвідділом туберкульозного санато-
рію ім. 20-річчя жовтня у Краснокутському 
р-ні Харківської обл. заарештований 11 лип-
ня 1938 р. як член антирад. правотроцькіст-
ської організації (статті 548, 5411 КК УРСР), 
справу закрито слідчастиною УДб УНКвС по 
Харківській обл. 15 листопада 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мєШков олександр андрійович наро-
дився 1899 р. у с. петрівське Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. петрів-
ське петрівського р-ну Харківської обл. Охо-
ронець ощадкаси. У 1933 р. за невиконання 
плану хлібозаготівлі засуджений на 2,5 роки 
позбавлення волі. заарештований 18 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (ст. 5413 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 3 березня 1989 р.

мєШков яким андрійович народився 
1888 р. у с. петрівське Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. петрівське петрів-
ського р-ну Харківської обл. Селянин-одноо-
сібник. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
к.-р. диверсійній організації (ст. 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 21 квітня 1938 р. (статті 548 через ст. 17, 
542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

мигаль михайло федорович народився 
1890 р. у м. Львів провінції Східна Галичи-
на Австро-Угорської імперії. Німець, з ро-
бітників, освіта вища, член вКп(б) з 1920 р. 
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проживав у Харкові. Інженер заводу № 135. 
заарештований 27 вересня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 5 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 7 березня 1939 р.

мигловець (мидловець) максим ни-
чиïорович народився 1902 р. у с. Кам’янка 
Овруцького пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. бердянка зачепилівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Сталіна. 
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 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 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 вересня 1969 р.

мигРина яків федорович народився 
1892 р. у с. займанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. займан-
ка зачепилівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Нове життя». заарештований 
25 жовтня 1937 р. як керівник секти баптис-
тів, за проведення нелегальних зборів та к.-р. 
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 20 червня 1989 р.

мигУлин микола тимофійович наро-
дився 1872 р. у с. Мала вовча вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня спеціальна, по-
запарт. проживав у с. будьонівка вільху-
ватського р-ну Харківської обл. Священик. 
заарештований 22 вересня 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 11 липня 1989 р.

мигУн анастасія абрамівна, див. ÌИГÓ-
НОÂА (Ìèгóí) Аíàñòàñ³ÿ Аáðàì³âíà.

мигУн василь максимович народився 
1903 р. у с. Шпаки більського пов. Гроднен-
ської губ. білорус, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. білий Колодязь 
вовчанського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
бурякорадгоспу. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію та нелегальний 
перетин кордону з польщею у 1923 р. (ст. 546 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 10 жовтня 1937 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 

помер 18 лютого 1938 р. в лікарні Горьківської 
в’язниці № 1. Реабілітований 31 травня 1963 р.

мигУнова (мигóн) анастасія абрамівна 
народилася 1904 р. у с. білий Колодязь вов-
чанського пов. Харківської губ. Українка, із 
селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживала в с. білий Колодязь вовчансько-
го р-ну Харківської обл. Учителька НСШ. 
заарештована 25 жовтня 1937 р. за наказом 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р., 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. як таку, що не підлягає 
розгляду особливої наради при НКвС СРСР. 
звільнена з-під варти 1 квітня 1938 р.

мидловець максим ничиïорович, 
див. ÌИГЛОÂЕЦЬ (Ìèäлîâåцü) Ìàêñèì Нè-
чèïîðîâèч.

мизик семен оïанасович народився 
1903 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл. викладач залізничної технічної школи та 
військовий керівник Харківського масло-мо-
лочного технікуму. заарештований 30 березня 
1938 р. за участь у військовій к.-р. організації 
РОвС (статті 542, 546, 548, 5411 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 14 березня 1958 р.

мизяк іларіон стеïанович народився 
1892 р. у с. баранове валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. баранове 
валківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. 1 Травня. заарештований 10 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 22 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 листопада 1957 р.

микиРтиЧан васïóр мкртичович, див. 
ÌÊÐТИЧАН (Ìèêèðòèчàí) Âàñïóð Ìêðòèчîâèч.

микитенко андрій петрович народив-
ся 1897 р. у с. Кошманівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської обл. Українець, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. відповідальний виконавець з за-
готівлі овочів Облплідовочу. заарештований 
4 вересня 1937 р. як член боротьбистсько-
націоналістичної терористичної організації 
(статті 548, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 28 листопа-
да 1937 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільне-
ний з-під варти 3 грудня 1937 р.

микитенко григорій кіндратович на-
родився 1894 р. у с. Рівне Одеського пов. Хер-
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сонської губ. Українець, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. завідувач мед-
пункту заводу «Світло шахтаря». заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 547, 548, 5411, 5617 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 30 січня 1959 р.

микитенко (нікітенко) іван омеляно-
вич народився 1897 р. у с. Козіївка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
зіївка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. 13-річчя жовтня. заареш-
тований 21 грудня 1937 р. за службу в гетьман-
ській та петлюрівській варті у 1918 р., антирад. 
агітацію та к.-р. погляди (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 21 квітня 1989 р.

микитенко микита федорович, див. 
Н²Ê²ТЕНÊО (Ìèêèòåíêî) Ìèêèòà Фåäîðîâèч.

микитенко (нікітенко) михайло іси-
дорович народився 1902 р. у с. Ришавка жито-
мирського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. притулове Куп’янського р-ну Харківської 
обл. завідувач млина колгоспу ім. Сталіна. 
заарештований 4 лютого 1938 р. за к.-р. шпи-
гунську діяльність (ст. 541  п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 27 березня 1938 р. (статті 546 через ст. 20, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 25 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р.

микитенко олексій петрович наро-
дився 1897 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ма-
шиніст цукрозаводу. заарештований 2 березня 
1938 р. за службу у гетьманській варті, ворожі 
настрої до рад. влади та к.-р. погляди (ст. 5410 
ч. 1 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 14 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

микитенко юхим федорович, див. 
Н²Ê²ТЕНÊО (Ìèêèòåíêî) Юõèì Фåäîðîâèч.

микитюк михайло якимович народив-
ся 1900 р. у с. вовчківці Снятинського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., у 1932—1937 рр. кандидат у члени 
вКп(б). проживав у Харкові. Шофер молоч-
ного комбінату. заарештований 15 листопада 

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 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 березня 1960 р.

микитюк павло пилиïович народив-
ся 1910 р. на хут. Джерело Овруцького пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Копанки 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Молотова. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. 
як член к.-р. куркульського угруповання 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 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 13 вересня 1960 р.

микитюк сергій максимович народив-
ся 1880 р. у с. Голиші Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Колонтаїв Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«п’ятирічка за чотири роки». У 1931 р. роз-
куркулений. У 1932 р. під слідством органів 
ДпУ. У 1933 р. нарсудом Олевського р-ну за 
невиконання держзабов’язань засуджений на 
4 роки позбавлення волі. Термін покарання 
відбував у житомирській в’язниці, звільнений 
з-під варти достроково через 7 міс. 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 28 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

микиШ в’ячеслав йосифович народив-
ся 1894 р. у с. Мирогоща Дубнівського пов. 
волинської губ. Чех, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Козіївка Красно-
кутського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник Глобівського радгоспу. 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 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 15 квітня 1960 р.

миколаєвський Рóдольф генріхович 
народився 1905 р. у с. березова Гать житомир-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. То-
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полі Дворічанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Ілліча. У 1936 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. за 
шпигунсько-розвідувальну роботу (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 29 травня 1959 р. 

микУлинський борис якович наро-
дився 1920 р. у с. пархомівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт., у минулому кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у с. пархомівка Крас-
нокутського р-ну Харківської обл. Керуючий 
піонерського відділення радгоспу. заарештова-
ний у 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 31 грудня 1937 р. 
засуджений на 8 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
президії верховної Ради УРСР від 30 грудня 
1954 р. згідно з ст. 6 Указу президії верховної 
Ради СРСР «про амністію….» від 27 березня 
1953 р. міру покарання знижено до 5 років, су-
димість знято. Реабілітований 27 червня 1991 р. 

микУлін дмитро миколайович наро-
дився 1895 р. у с. берека зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. берека Олек-
сіївського р-ну Харківської обл. бригадир 4-ї 
дистанції колії ст. панютине півд. залізниці. 
заарештований 29 грудня 1938 р. за підривну 
роботу у колійному господарстві (ст. 547 КК 
УРСР), під час слідства звинувачення пере-
кваліфіковано на ст. 5630 п. «а» ч. 1 КК УРСР 
і 16 січня 1939 р. звільнений з-під варти на під-
писку про невиїзд. Справу закрито транспорт-
ною прокуратурою півд. залізниці 24 січня 
1939 р. з анулюванням підписки про невиїзд.

микУлін іван кирилович народився 
1880 р. у с. берека зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. берека Олексіївського р-ну 
Харківської обл. Конюх радгоспу «більшовик». 
У 1930 р. розкуркулений і висланий [до північ-
ного краю]. заарештований 5 серпня 1937 р. як 
куркуль, який втік із заслання та проводить ан-
тирад. 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.

микУлін пимон микитович народився 
1880 р. у с. берека зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Таранівка 
зміївського р-ну Харківської обл. Робітник 
лікарні. У 1929 р. розкуркулений і висланий 
до північного краю. У 1932 р. втік. заареш-

тований 25 вересня 1937 р. за к.-р. 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. Термін покарання відбував у Гор-
шортабі. Реабілітований 15 червня 1993 р.

микУлін федір зосимович народився 
1898 р. у с. берека зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав і працював машиністом елек-
тростанції радгоспу «Червоний велетень» змі-
ївського р-ну Харківської обл. У 1929 р. роз-
куркулений, висланий на 3 роки до північного 
краю. заарештований 1 березня 1938 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським об-
лсудом 5 квітня 1939 р. засуджений на 7 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 5 років. Реабілітований 11 серпня 1989 р. 

микУлін федір микитович народився 
1883 р. у с. берека зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. берека Олексіїв-
ського р-ну Харківської обл. Сторож харків-
ської пекарні № 3. У 1929 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю. У 1932 р. 
звільнений із заслання, приїхав до Харкова. 
заарештований 10 жовтня 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 років. Термін покарання відбував у Гор-
шортабі. Реабілітований 14 листопада 1989 р.

микУлін яків зиновійович народився 
1896 р. у с. берека зміївського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
Салтівського містечка заводу «Серп і мо-
лот». У 1930 р. частину майна конфісковано. 
У 1932 р. майно конфісковано. заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. як куркуль і за к.-р. агі-
тацію (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. Реабілітований 8 червня 1989 р.

микУліна олександра антонівна на-
родилася 1910 р. у с. Горби Кременчуцького 
пов. полтавської губ. Українка, із селян, осві-
та середня, позапарт. проживала в сел. Чугуїв 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Учителька 
СШ № 1. заарештована 23 жовтня 1937 р. за 
шпигунство на користь однієї з іноземних 
держав (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
Чугуївським Рв НКвС 15 листопада 1937 р. 
у зв’язку з тим, що подана заява про шпигун-
ську діяльність Микуліної О. А. не підтверди-
лася, зі звільненням з-під варти.

микШа олександр матвійович народив-
ся 1897 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
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проживав у Харкові. завідувач відділу ка-
дрів залізничного поштамту. заарештований 
23 жовтня 1937 р. за к.-р. шпигунську діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
(ст. 548 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 3 квітня 1959 р.

милаШ яків микитович народився 
1898 р. у с. Довжик Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Довжик золочівського 
р-ну Харківської обл. Офіціант харківського го-
телю «Інтернаціонал». У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав і висланий до пів-
нічного краю, із заслання втік. заарештований 
5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Харків-
ській обл. 25 серпня 1937 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 вересня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

миленко стеïан феодосійович наро-
дився 1897 р. у с. Дейманівка пирятинського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт., у 1921—1934 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Інкасатор до-
рожнього відділу Гідродорбуду. заарештова-
ний 28 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (статті 546, 5410, 549 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 лютого 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 15 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 березня 1957 р.

милов михайло іванович народився 
1883 р. у с. Молочино Старицького пов. Твер-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Старший бухгал-
тер Головенергопрому. заарештований 21 жов-
тня 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 відбу-
вав у бамтабі. Реабілітований 27 грудня 1993 р.

милованова олександра іванівна на-
родилася 1903 р. у с. Сироватка Сумського пов. 
Харківської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
незакінчена вища, позапарт. проживала в Хар-
кові. Студентка Харківського медичного інсти-
туту. заарештована 27 вересня 1937 р. як дружи-
на учасника антирад. організації правих (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 2 листопада 1937 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 8 років. 
Термін покарання відбувала в Сибтабі, владта-
бі, північсхідтабі. Реабілітована 8 травня 1956 р. 

милосеРдов дмитро іванович наро-
дився 1900 р. у м. Генічеськ Мелітопольського 
пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-

та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник артілі «Червоний транспортник». 
заарештований 20 вересня 1937 р. як поміч-
ник начальника генічеської контррозвідки, 
який проводив арешти селян, розстрілював 
їх та знущався над сім’ями червоних партиза-
нів під час Громадянської війни (ст. 5413 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 18 листопада 1937 р. за 
антирад. агітацію позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 21 листопада 1989 р.

милько василь ілліч народився 1906 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник елек-
тростанції депо ст. Основа півд. залізни-
ці. заарештований 21 січня 1938 р. як син 
куркуля, за шкідництво, розкраданням ма-
теріалів та антирад. агітацію (статті 5410, 547 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 26 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 10 червня 
1938 р. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

милько іван іванович народився 1877 р. 
у с. Андріївка зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Робітник заводу 
«Світло шахтаря». У 1929 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав і висланий до 
північного краю. У 1933 р. із заслання втік. 
заарештований 9 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 17 січня 1994 р.

милько ілля никанорович, див. Ì²ЛЬ-
ÊО (Ìèлüêî) ²ллÿ Нèêàíîðîâèч.

милько костянтин максимович на-
родився 1884 р. у с. Нежибельне Курської 
губ. Українець, із селян, письмен., позапарт. 
проживав у Харкові. Робітник заводу «Серп 
і молот». заарештований 4 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 4 грудня 1937 р. за відсутності складу зло-
чину. звільнений з-під варти 9 грудня 1937 р.

милько петро харитонович 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. Робітник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
27 вересня 1937 р. як член к.-р. повстанської ор-
ганізації (статті 542, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 20 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 14 грудня 1937 р., місце розстрілу  
невідоме. Реабілітований 24 жовтня 1964 р.
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милько савелій федорович народився 
1897 р. у с. Андріївка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживав у с. Андріївка балаклій-
ського р-ну Харківської обл. Колійних обхід-
ник ст. Шебелинка півд. залізниці. У 1930 р. 
розкуркулений. У 1932 р. висланий до Серед-
ньої Азії, у 1933 р. із заслання втік. зааре-
штований 8 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 ро-
ків. Термін покарання відбував у м. Омськ 
Омської обл. Реабілітований 11 травня 1962 р.

мильков денис федорович народився 
1899 р. у с. Нагоничі Ігуменського пов. Мін-
ської губ. білорус, із селян, освіта початкова, 
член вКп(б). проживав у с. Дергачі Дергачів-
ського р-ну Харківської обл. політичний ке-
рівник окремого взводу загону стріл. охорони 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 3 червня 1938 р. як член антирад. троць-
кістської диверсійної терористичної організа-
ції (статті 547, 548 через ст. 17, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокуратурою з нагляду за 
органами НКвС в Харківській обл. 7 жовтня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мильто петр юхимович народився 
1897 р. у м. бобруйськ бобруйського пов. Мін-
ської губ. білорус, з кустарів, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Начальник пла-
нового відділу південдіпроруди. заарештова-
ний 20 квітня 1938 р. як член к.-р. військової 
білогвардійської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 23 квітня 1938 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 лютого 1959 р.

мильЧевський павло петрович на-
родився 1873 р. у с. Романівка зіньківського 
пов. полтавської губ. Українець, із священ-
нослужителів, освіта середня, позапарт. про-
живав у м. Красноград Красноградського р-ну 
Харківської обл. Священик церкви Різдва бо-
городиці. У 1927 р. під слідством ДпУ УСРР 
за к.-р. діяльність. заарештований 6 квітня 
1938 р. як член к.-р. монархічної організації та 
за антирад. агітацію (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 19 лютого 1960 р.

мильШин трохим антонович народився 
1886 р. у с. Дудкино Орловської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Конюх ТЕЦ. заарештований 15 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство на користь Німеччини 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 1938 р. 

(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 листопада 1958 р.

милюта стеïан мефодійович народив-
ся 1898 р. у с. Олексіївка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Олексіївка 
Коломацького р-ну Харківської обл. завідувач 
перевалочного пункту Краснокутської райспо-
живспілки на ст. водяна півд. залізниці. зааре-
штований 5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
та за шпигунську діяльність (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 21 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 грудня 1960 р.

милях федір олексійович народився 
1901 р. у м. Куп’янськ Куп’янського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з міщан, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Головний 
бухгалтер служби руху ст. Люботин півд. заліз-
ниці. заарештований 16 грудня 1936 р. за к.-р. 
агітацію, шпигунську діяльність (статті 541 п. «а», 
5410 ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 14 червня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 червня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 1 жовтня 1957 р.

минаков іван пилиïович народився 
1898 р. у с. п’ятницьке вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у м. Чугуїв Чугуївського 
р-ну Харківської обл. вантажник Хаторгу. за-
арештований 16 березня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
печенізьким Рв НКвС 2 вересня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

минаков федір федорович народився 
1885 р. у с. п’ятницьке вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. п’ятницьке 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Комірник 
Донводоводу. заарештований 28 квітня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 21 січня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину, 
звільнений з-під варти. Ухвалами верховного 
Суду УРСР від 28 березня і 11 липня 1939 р. ви-
рок скасовано, справу повернено на нове судо-
чинство в іншому складі суддів і Харківським 
облсудом 10 серпня 1939 р. засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 2 роки. Ухвалою верховного Суду 
УРСР від 4 листопада 1939 р. засуджений до по-
збавлення волі на 8 міс., міра покарання вважа-
ється відбутою. Реабілітований 17 січня 1994 р.

миницька ніна миколаївна народи-
лася 1903 р. у с. Гришине бахмутського пов. 
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Катеринославської губ. Українка, з торговців, 
освіта середня, позапарт. проживала в Харко-
ві. Домогосподарка. заарештована 28 серпня 
1937 р. як дружина члена антирад. організації 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 2 жовтня 1937 р. 
як член родини зрадника батьківщини позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в м. Магадан Хабаровського краю. 
Ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 лютого 1945 р. строк покарання зниже-
но на 5 міс. Реабілітована 19 лютого 1957 р.

минів кирило федорович народився 
1896 р. у с. Малі Дідушичі Стрийського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт., до 1927 р. член вКп(б) проживав 
у Харкові. Начальник поштового вагону заліз-
ничного поштамту. заарештований 30 квітня 
1938 р. за розвідувальну та к.-р. націоналістич-
ну діяльність (статті 546, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 17 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 жовтня 1958 р.

минів оноïрій григорович народився 
1891 р. у с. Довжки Турківського пов. про-
вінції Східна Галичина Австро-Угорської ім-
перії. 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.

минко григорій костянтинович наро-
дився 1878 р. у с. Минківка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Минківка вал-
ківського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу ім. 15-річчя жовтня у Крас-
ноградському р-ні Харківської обл. У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав, 
висланий до північного краю на 5 років, 
звідки втік у 1935 р., але був затриманий і від-
правлений до місця вислання на ст. Коноша 
північної залізниці. втік вдруге у 1937 р. за-
арештований 24 серпня 1937 р. у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. за анти-
рад. настрої (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 Гор-
шортабі. Реабілітований 8 грудня 1993 р. 

миносянц абрам мартиросович на-
родився 1892 р. у с. Гінуїн, Туреччина. вірме-
нин, із селян, неписьмен., позапарт. прожи-

вав у Харкові. Робітник 8-го хлібозаводу. за-
арештований 15 лютого 1938 р. як член к.-р. 
дашнацької шпигунської організації (стат-
ті 546, 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.

минцева меланія корніївна народилася 
1904 р. у с. Намули Люблінської губ. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вала в с. петрівське петрівського р-ну Хар-
ківської обл. завідувачка готелю петрівського 
райвиконкому. заарештована 25 жовтня 1937 р. 
як дружина репресованого (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 8 березня 
1938 р., як таку, що не підлягає розгляду осо-
бливою нарадою, зі звільненням з-під варти.

минЧонок елеонора антонівна народи-
лася 1908 р. на хут. Чайки Себезького пов. ві-
тебської губ. полька, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживала у Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 14 лютого 1938 р. за шпи-
гунство (статті 546, 5410 КК УРСР), справу за-
крито вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. за-
лізниці 30 квітня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КК УРСР). 

минько максим никифорович наро-
дився 1873 р. у с. Нижня Сироватка Сум-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нижня Сироватка Краснопільського р-ну 
Харківської обл. Робітник ст. Суми півд. за-
лізниці. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав і засуджений на 5 років 
позбавлення волі. заарештований 18 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 27 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 березня 1989 р.

миРгоРод євген гнатович народився 
1911 р. у с. Соколів зміївського пов. Харківської 
губ. Росіянин, із селян, письмен., позапарт. 
в’язень Харківської змішаної в’язниці № 5. 
під слідством вМУ УНКвС по Харківській 
обл. з 14 квітня 1938 р. за розповіді ув’язненим 
про те, що у 1929 р. виконував доручення 
шпигунського характеру (ст. 546 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 4 листопада 1938 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 10 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 2 червня 1989 р.

миРгоРодський стеïан ілліч на-
родився 1869 р. у с. Софіївка зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Софіївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Тесля 
за наймом. заарештований 14 жовтня 1937 р. 
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за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 12 травня 1989 р.

миРоненко василь федорович наро-
дився 1911 р. у с. Іванівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., до 1933 р. 
член вЛКСМ. проживав у м. Лозова Лозів-
ського р-ну Харківської обл. помічник маши-
ніста паровозного депо ст. Лозова півд. заліз-
ниці. заарештований 13 січня 1938 р. за анти-
рад. агітацію та групування навколо себе кур-
кульського та антирад. елементу (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Лозова півд. залізниці 5 липня 1938 р. 

миРоненко євлан михайлович наро-
дився 1898 р. у с. верхня Самара павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. верхня Самара близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червона Са-
мара». У 1933 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі на 6 років, звільнений з-під варти 
у 1936 р. заарештований 2 серпня 1937 р. за 
антирад. 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 16 березня 1989 р.

миРоненко іван йосиïович народив-
ся 1893 р. у м. валуйки валуйського пов. 
воронезької губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Нова Та-
вільжанка вільхуватського р-ну Харківської 
обл. Робітник заготхудоби. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 11 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 м. Гур’єв Гур’євскої обл. Казахської РСР. 
Реабілітований 31 грудня 1964 р.

миРоненко костянтин арсентійович 
народився 1899 р. на хут. валуйське вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нова Таволжанка Шебекинського р-ну 
Курської обл. Робітник заготхудоби. У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 11 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 23 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

миРоненко микола стеïанович наро-
дився 1894 р. у м. Ромни Роменського пов. пол-
тавської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у м. Ромни Чернігів-

ської обл. Стрілочник ст. Ромни півд. залізни-
ці. заарештований 13 серпня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 вересня 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 3 жовтня 1937 р. у м. Кременчук пол-
тавської обл. Реабілітований 18 квітня 1989 р. 

миРоненко оïанас матвійович на-
родився 1902 р. у с. великі Дмитровичі Ки-
ївського пов. Київської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, член вКп(б) з 1927 р. 
проживав у Харкові. завідувач відділу культу-
ри і пропаганди жовтневого райкому Кп(б)
У. заарештований 2 листопада 1937 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 20 січня 1938 р. (статті 548 
через ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 
10 років тюремного ув’язнення з пораженням 
прав на 5 років і з конфіскацією майна. Тер-
мін покарання відбував у Крастабі. Ухвалою 
пленуму верховного Суду СРСР від 7 квітня 
1941 р. вирок суду скасовано, справу закрито.

миРоненко семен михайлович наро-
дився 1879 р. у с. Суха Гомільша зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. без постійно-
го місця проживання. без певних занять. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав і висланий до північного краю. 
У 1935 р. повернувся із заслання. заарешто-
ваний 2 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(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. Реабілітований 20 листопада 1989 р.

миРоненко яків миколайович народив-
ся 1903 р. у с. закутнівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав і працював у радгоспі ім. за-
тонського в Олексіївському р-ні Харківської 
обл. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений ви-
борчих прав і [висланий до північного краю]. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за антиколгосп-
ну 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 червня 1989 р.

миРоненко яків мóсійович народився 
1891 р. у с. Рябуха Чернігівської губ. Українець, 
із селян, освіта середня спеціальна, позапарт. 
проживав у Харкові. Учитель НСШ № 6. за-
арештований 4 березня 1938 р. як есер у мину-
лому, за службу у гетьманській варті (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 4 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 13 червня 1958 р.
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миРонеР мотель євсеївна народила-
ся 1908 р. у м. білосток білостоцького пов. 
Гродненської губ. єврейка, з торговців, осві-
та середня, позапарт. проживала в Харкові. 
без певних занять. заарештована 4 жовтня 
1937 р. як дружина засудженого члена анти-
рад. троцькістсько-терористичної 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 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. На 1956 р. проживала 
в Одесі. Реабілітована 3 липня 1956 р.

миРонов василь тихонович народив-
ся 1877 р. у с. білий Колодець Курської губ. 
Росіянин, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у Харкові. бригадир робітничої бри-
гади бараків заводу № 183. заарештований 
22 жовтня 1937 р. як член к.-р. розвідувальної 
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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 грудня 1962 р.

миРонов володимир якович народився 
1919 р. на ст. барим Китайської Східної заліз-
ниці. Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у м. валуйки воронезької обл. 
продавець магазину. заарештований 1 жовтня 
1937 р. за зв’язок з агентами японської розвід-
ки та іншими антирад. налаштованими осо-
бами (ст. 584 КК РРФСР) і 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 Івдель-
табі. На 1950 р. проживав у м. бугульма Татар-
ської АРСР. Реабілітований 9 березня 1955 р. 

миРонов іван васильович народився 
1878 р. у Харкові. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. зеле-
ний Гай Харківського р-ну Харківської обл. 
бухгалтер 4-ї вагонної дільниці ст. Основа 
півд. залізниці. заарештований 14 грудня 
1937 р. за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 грудня 1937 р. винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 5 липня 1989 р.

миРонов іван іванович народився 
1909 р. у с. Наумовка Курської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Наумовка Мікоянівського р-ну 
Курської обл. Рахівник контори ст. Харків-
Сорт. півд. залізниці. заарештований 28 квіт-
ня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і лінсудом півд. залізниці 14 липня 
1938 р. засуджений на 10 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 

Термін покарання відбував в Івдельтабі. Ре-
абілітований 30 грудня 1958 р.

миРонов сергій гаврилович народився 
1893 р. у с. богатир Маріупольського пов. 
Катеринославської губ. Грек, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. професор кафедри мікробіології Харків-
ського медичного інституту. заарештований 
30 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 13 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 20 березня 1939 р.

миРоновиЧ михайло авгóстович на-
родився 1891 р. у [с. жижмори] Ковенської 
губ. Литовець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у м. Мерефа Харківського 
р-ну Харківської обл. Робітник склозаводу. 
заарештований 14 квітня 1938 р. як член шпи-
гунської антирад. організації (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 3 черв-
ня 1938 р. Реабілітований 28 жовтня 1958 р.

миРонЧУк клим гнатович народився 
1889 р. у с. білокоровичі Овруцького пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Чернещина 
Краснокутського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1935 р. адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 10 лютого 1938 р. за анти-
рад. агітацію (статті 5410 ч. 1, 5413 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 8 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

миРонЧУк микита антонович наро-
дився 1884 р. у с. білокоровичі Овруцького 
пов. волинської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у сел. Красно-
кутськ Краснокутського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «жовтневий орач». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
30 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію та к.-р. 
погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалами 
комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР від 
3 лютого 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) і особливої наради при 
НКвС СРСР від 21 лютого 1938 р. за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 11 серпня 1989 р.

миРонюк харитон якович народився 
1900 р. у с. Красновілля Луцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Охоро-
нець взуттєвої фабрики № 5. заарештований 
10 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 28 жовтня 1937 р. 
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(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 3 листопада 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 9 червня 1959 р.

миРський йосиф станіславович, див. 
ЧЕÐСЬÊИЙ (Ìèðñüêèй) Йîñèф Сòàí³ñлàâîâèч.

мисевРа олексій петрович народився 
1902 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. Керівник музичного 
гуртка районного будинку культури. У 1929 р. 
розкуркулений. заарештований 12 жовтня 
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. На 1962 р. 
проживав у Харкові, працював охоронцем на 
ХЕЛзі. Реабілітований 19 жовтня 1962 р.

мисевРа павло михайлович народився 
1876 р. у с. Липці Харківського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. без певних 
занять. заарештований 6 листопада 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
а 16 березня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд, справу закрито Харків-
ською облпрокуратурою 7 липня 1939 р.

мисенко іван давидович народився 
1884 р. у м. Олександрівськ Олександрівсько-
го пов. Катеринославської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1903—
1918 рр. член РСДРп(м). проживав у Харкові. 
пенсіонер. заарештований 11 березня 1938 р. 
як член антирад. есерівської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
13 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 16 березня 1939 р.

мисик яків петрович народився 1895 р. 
у с. пархомівка богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Калініна. заарештований 8 люто-
го 1938 р. як член 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.

мисіюк антон григорович народився 
1892 р. на хут. пантюхи Гродненської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова. поза-
парт., у минулому член вКп(б). проживав 
у сел. Куп’янськ-вузл. Куп’янського р-ну 
Харківської обл. Майстер паровозного депо 
ст. Куп’янськ-вузл. півн.-Донецької залізниці. 

заарештований 8 червня 1938 р. як член шкід-
ницької організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і лінсудом півн.-Донецької залізниці 26 листо-
пада 1938 р. (статті 547, 5411 КК УРСР, відпо-
відно до постанов вЦвК СРСР від 14 вересня 
1937 р. та 2 жовтня 1937 р.) засуджений на 
20 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років і конфіскацією особистого 
майна. Термін покарання відбував в Унезько-
му вТТ, де й помер 30 квітня 1940 р. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР 
від 30 грудня 1940 р. вирок лінсуду скасовано, 
справу передано на новий розгляд зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Куп’янськ півн.-Донецької  
залізниці 11 лютого 1941 р. за смертю підслід-
ного. Реабілітований 11 вересня 1957 р.

мисіюк яків миронович народився 
1901 р. у с. Лищиці брестського пов. Грод-
ненської губ. поляк, із селян, освіта вища, 
позапарт. проживав у Харкові. викладач Хар-
ківського зоотехнічного інституту, доцент. 
заарештований 15 грудня 1937 р. за к.-р. про-
паганду і шпигунство (статті 546, 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 23 вересня 1960 р. 

миславський гіль залманович на-
родився 1882 р. у м. Лохвиця Лохвицький 
пов. полтавської губ. єврей, з міщан, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
палітурник промкомбінату «Картонажник». 
заарештований 14 лютого 1938 р. як член есе-
рівської терористичної організації (статті 548, 
5411 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 29 січня 1960 р.

миславський іван людвігович наро-
дився 1872 р. у с. погоріле житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. богуслав-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Свердлова. У 1932 р. майно кон-
фісковано. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. за-
арештований 5 січня 1938 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність на користь іноземної держави 
(статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 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 17 травня 1989 р.

мисловський (миславський) ми-
кола іванович народився 1903 р. у с. вигів 
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Овруцького пов. волинської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. богуславка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Свердлова. У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 5 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито Куп’янським Рв 
НКвС 19 березня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 159 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти. Ре-
абілітований 21 липня 1994 р.

миссан андрій андрійович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, з мі-
щан, освіта середня, позапарт. Контролер за-
лізничного поштамту. заарештований 10 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 28 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

митін григорій самсонович народився 
1876 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Архангелівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Сторож 
ст. Язикове півд. залізниці. У 1931 р. під слід-
ством Харківського оперсектора ДпУ УСРР за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УСРР). зааре-
штований 28 березня 1938 р. як член антирад. 
націоналістичної української повстанської ор-
ганізації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), спра-
ву закрито Харківським міськвідділом НКвС 
31 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

митін микола михайлович народився 
1911 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Арханге-
лівка барвінківського р-ну Харківської обл. 
Машиніст електростанції ст. Язикове півд. 
залізниці. заарештований 28 березня 1938 р. 
як член антирад. націоналістичної організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу за-
крито барвінківським Рв НКвС 3 листопада 
1938 р. за недостатності матеріалів.

митін михайло самсонович народився 
1888 р. у с. Архангелівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Архангелівка 
барвінківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний хлібороб». заарештова-
ний 28 березня 1938 р. як член антирад. на-
ціоналістичної української повстанської орга-
нізації (статті 5411, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито Харківським міськвідділом НКвС 
15 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 
звільнений з-під варти 22 серпня 1939 р.

митковець (метковець) петро якович 
народився 1900 р. у с. Смолянці Лепельського 
пов. вітебської губ. білорус, із селян, осві-
та початкова, позапарт. в’язень Харківської 

будколонії НКвС № 3. 28 листопада 1937 р. 
вМУ УНКвС по Харківській обл. порушено 
справу за антирад. агітацію серед ув’язнених 
(ст. 5410 ч. 1 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 Нижньоамур-
ському вТТ. Реабілітований 29 червня 1989 р.

митлін охрім михайлович народився 
1895 р. у м. жлобін Рогачевського пов. Моги-
льовської губ. єврей, з торговців, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. викладач 
навчального комбінату тресту ресторанів На-
рхарчу. У 1930 р. під слідством Харківського 
окрвідділу ДпУ за шкідництво у сільсько-
му господарстві. заарештований 11 березня 
1938 р. як член антирад. сіоністської шпи-
гунської терористичної організації (статті 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.

митРофанов юрій прокоïович наро-
дився 1899 р. у с. Олексіївка зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, з торговців, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Стар-
ший бухгалтер колійної частини № 5 ст. Осно-
ва півд. залізниці. заарештований 10 лютого 
1938 р. за антирад. настрої та вихваляння капі-
талістичного ладу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 11 лютого 1939 р. засудже-
ний на 6 років позбавлення волі у вТТ з пора-
женням у правах на 3 роки. Ухвалою залізнич-
ної колегії верховного Суду СРСР від 22 травня 
1939 р. вирок лінсуду скасовано, справу направ-
лено на новий розгляд зі стадії попереднього 
слідства. Справу закрито підготовчим засідан-
ням лінсуду півд. залізниці 25 серпня 1939 р.

митРофанова-ямпольська фріда 
ізраїлівна народилася 1911 р. у м. балта балт-
ського пов. подільської губ. єврейка, із служ-
бовців, освіта незакінчена вища, позапарт. про-
живала в Харкові. Учителька СШ № 127. зааре-
штована 8 жовтня 1937 р. як дружина засудже-
ного за шпигунство і терор (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 7 березня 
1938 р., з-під варти звільнена 9 березня 1938 р.

митРохін антон тимофійович народив-
ся 1916 р. у с. бочкове вовчанського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Охрімівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Конюх 
Охрімівського лісництва. У 1928 р. розкурку-
лений. 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 
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УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 20 червня 1989 р.

митРохін федір іванович народився 
1880 р. у м. Новомосковськ Новомосковсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоіванівка Лозівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Ударник». У 1929 р. роз-
куркулений. Ухвалою особливої наради при 
колегії ОДпУ від13 січня 1930 р. (ст. 5810 КК 
РСФРР) позбавлений волі в концтаборі на 
3 роки. заарештований 6 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 23 вересня 1937 р. у Харкові. Реа-
білітований 19 травня 1995 р. і 18 квітня 1989 р.

михайленко євген стеïанович наро-
дився 1907 р. у сел. Дебальцеве бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта вища, у 1927—1938 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Начальник ва-
гонної дільниці ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 5 січня 1938 р. як член к.-р. пра-
вотроцькістської шкідницької організації (стат-
ті 548, 549, 5411 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. На 1950 р. проживав у сел. Хур-
мулі Комсомольського р-ну Хабаровського 
краю. заступник начальника депо з вагонного 
господарства Управління Нижньоамурського 
будівництва МвС. заарештований 21 червня 
1950 р. як член к.-р. правотроцькістської органі-
зації на півд. залізниці у 1935 р. та шкідницьку 
діяльність на транспорті (ст. 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР від 
4 жовтня 1950 р. (статті 549, 5411 КК УРСР) ви-
сланий на поселення до Новосибірської обл. На 
засланні перебував у с. Козине Усть-Таркського 
р-ну Новосибірської обл. На 1956 р. прожи-
вав у сел. високий Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 16 травня 1956 р. 

михайленко федір іванович народив-
ся 1893 р. у с. Обложки Чернігівської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Майстер-техно-
лог заводу № 183. заарештований 19 квітня 
1938 р. як член диверсійної шпигунської ор-
ганізації (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 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 28 травня 1957 р.

михайленко федір стеïанович наро-
дився 1884 р. у с. Нові Лани Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 

у с. Тишенківка Красноградського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 12-річчя жовтня. 
заарештований 4 березня 1938 р. за шкідниць-
ку діяльність та антирад. агітацію (статті 547, 
5410 КК УРСР), 22 лютого 1939 р. звільнений 
з-під варти на підписку про невиїзд. Справу 
закрито прокуратурою Красноградського р-ну  
7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

михайлик антон данилович народив-
ся 1896 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у сел. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
дитячого будинку. заарештований 24 вересня 
1937 р. за шпигунсько-диверсійну роботу на 
користь Японії (статті 541 п. «а», 549, 5411 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 29 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1958 р.

михайлик іван дмитрович народив-
ся 1889 р. на хут. Горби Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Мерефа 
Харківського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу депо ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 23 березня 1938 р. 
за к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 14 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

михайлик катерина стеïанівна наро-
дилася 1898 р. у слоб. Мерефа Харківського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітни-
ків, освіта середня, позапарт. проживала 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Домогосподарка. заарештована 17 листо-
пада 1937 р. як дружина японського шпигуна 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.), справу закрито ДТв ГУДб НКвС 
півд. залізниці у березні 1938 р. звільнена 
з-під варти 26 березня 1938 р. 

михайлик стеïан онисимович наро-
дився 1894 р. у слоб. Мерефа Харківського пов. 
Харківської обл. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Спорядник паровозних бригад депо «жовтень» 
ст. Харків-пас. півд. залізниці. заарештова-
ний 6 травня 1938 р. як член шпигунської ди-
версійної антирад. організації (статті 546, 549 
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 29 вересня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 липня 1957 р.

михайлі (мехайлі) володимир дмитро-
вич народився 1896 р. у м. бахчисарай Сім-
феропольського пов. Таврійської губ. Грек, 
з торговців, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Експедитор фабрики-кухні 
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заводу «Серп і молот». У 1920 р. за службу 
в білій армії позбавлений волі на 3 роки. заа-
рештований 30 грудня 1937 р. як член грецької 
к.-р. організації, шпигунство на користь однієї 
з іноземних держав (статті 546, 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 25 квітня 1989 р.

михайлов андрій олексійович народив-
ся 1910 р. у м. Кременчук Кременчуцького пов. 
полтавської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
вантажний диспетчер ст. Харків-Тов. півд. 
залізниці. заарештований 14 січня 1938 р. за 
к.-р. пропаганду (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лін-
судом півд. залізниці 16 вересня 1938 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 3 роки. Ухвалою 
залізничної колегії верховного Суду СРСР 
від 21 жовтня 1938 р. вирок лінсуду скасова-
но, справу направлено на додаткове слідство. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. заліз-
ниці 15 січня 1938 р. за недостатності доказів.

михайлов василь іванович народився 
1895 р. у с. Кам’яна Яруга зміївського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Кам’яна Яруга 
Чугуївського р-ну Харківської обл. Асенізатор 
у м. Чугуїв. заарештований 24 червня 1938 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 лютого 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

михайлов василь михайлович народив-
ся 1908 р. у с. печеніги вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 26 жовтня 1937 р. за анти-
рад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і військо-
вим трибуналом ХвО 5 квітня 1938 р. засудже-
ний на 3 роки позбавлення волі з пораженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 22 липня 1994 р.

михайлов володимир дем’янович на-
родився 1902 р. у м. Флорешти Сорокського 
пов. бессарабської губ. Молдаванин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. бухгалтер відділу дорожньо-мостового 
будівництва Гідробуду. заарештований 29 ве-
ресня 1937 р. за шпигунську діяльність на ко-
ристь Румунії (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухва-
лами комісії НКвС СРСР та прокурора СРСР 
від 17 листопада 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) і особливої на-
ради при НКвС СРСР від 19 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 30 травня 1958 р.

михайлов володимир михайлович на-
родився 1906 р. і проживав у Харкові. Укра-

їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
без певних занять. заарештований 2 березня 
1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і Харківським облсудом 23 липня 1939 р. 
виправданий за недоведеності складу злочину.

михайлов (михайлов-сóдейкін) гліб 
сергійович народився 1898 р. у с. Андріївка 
зміївського пов. Харківської губ. Росіянин, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Андріївка балаклійського р-ну Харківської 
обл. помічник бухгалтера швацької артілі. за-
арештований 3 серпня 1937 р. за к.-р. терорис-
тичну агітацію серед церковників (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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 12 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 березня 1959 р.

михайлов григорій павлович народився 
1873 р. у м. Тульчин брацлавського пов. по-
дільської губ. Українець, із службовців, освіта 
середня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. плановик трудового профілакторію для 
психоневрологічно хворих Наркомату соцзабез-
печення. заарештований 27 березня 1938 р. за 
к.-р. шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 4 листопада 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент позбавлений права 
проживання у 15-ти населених пунктах СРСР 
на 5 років. На 1939 р. проживав у м. Охтирка 
Сумської обл. Реабілітований 9 серпня 1995 р.

михайлов дмитро костянтинович на-
родився 1898 р. у м. вовчанськ вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, з міщан, 
освіта незакінчена вища, позапарт. проживав 
у Харкові. завідувач станції захисту рослин. за-
арештований 27 липня 1938 р. як член антирад. 
терористичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 31 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 2 квітня 1939 р. 

михайлов євген іванович народився 
1885 р. у варшаві. Росіянин, з дворян, осві-
та вища, у 1911—1920 рр. член партії соціа-
лістів-революціонерів, член вКп(б) з 1920 р. 
проживав у Харкові. Директор Інституту 
комунального господарства. заарештований 
14 жовтня 1937 р. як учасник есерівського 
підпілля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), що-
до статей 547, 5411 КК УРСР справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 14 лютого 1939 р., матеріали 
щодо зловживання службовим становищем 
виділені в окреме провадження зі звільнен-
ням на підписку про невиїзд. звільнений 
з-під варти 12 лютого 1939 р. Справу закри-
то прокуратурою Харківської обл. 25 травня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) у звинувачен-
ні за статтями 547, 5410, 5411 КК УРСР.
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михайлов іван максимович народився 
1895 р. у с. протопопівка Ізюмського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. прото-
попівка петрівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Серп і молот». заарештова-
ний 20 квітня 1938 р. як член к.-р. організації 
та за к.-р. роботу (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом15 квітня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
3 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки, а за ст. 5411 КК УРСР виправ-
даний. Реабілітований 11 березня 1990 р.

михайлов кóзьма сергійович народив-
ся 1898 р. у с. Орєхово Калузької губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. по-
мічник начальника по кадрах служби руху 
Управління півд. залізниці. заарештований 
26 серпня 1937 р. за те, що був начальником 
карального загону у Сибіру, за зв’язки з во-
рогами народу та к.-р. діяльність (статті 5411, 
5413 КК УРСР), справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 29 січня 1938 р. (стат-
ті 4 п. «д», 198, 159 КпК УРСР).

михайлов оïанас костянтинович на-
родився 1905 р. у с. Дьяковка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. заступник начальни-
ка з політичної частини 7-ї дистанції колії 
ст. Основа півд. залізниці. У 1930 р. розкурку-
лений. заарештований 21 січня 1938 р. за роз-
вал партійної роботи у масах та дискредитацію 
стаханівців (ст. 5410 КК УРСР), справу закрито 
вДТв ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 
14 серпня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

михайлов тимофій григорович наро-
дився 1866 р. у м. Миколаїв Херсонського пов. 
Херсонської губ. Росіянин, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у сел. південний Хар-
ківського р-ну Харківської обл. пенсіонер, за 
фахом економіст. У 1930 р. під арештом [ДпУ 
УСРР], звільнений без пред’явлення обвину-
вачення. заарештований 3 листопада 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР),  
справу закрито УДб ХОУ НКвС 20 черв-
ня 1938 р. за недостатністю зібраних доказів. 
звільнений з-під варти 27 червня 1938 р.

михайлов федір данилович народився 
1895 р. у с. бугаївка Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. бугаївка бар-
вінківського р-ну Харківської обл. Робітник 
Краматорського заводу ім. Сталіна. У 1931 р. 
висланий [до північного краю] на 5 років. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 лис-
топада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 

Розстріляний 17 січня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 29 грудня 1963 р.

михайлов-свиРидов олександр 
анастасійович народився 1881 р. у м. Новозиб-
ків Новозибківського пов. Чернігівської губ. Ро-
сіянин, із службовців, освіта вища, позапарт., 
у 1899—1902 р. член РСДРп, у 1903—1905 р. 
член партії соціалістів-революціонерів. про-
живав у Харкові. Інженер Цукротресту. зааре-
штований 20 серпня 1937 р. як член к.-р. шпи-
гунської диверсійної організації (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 29 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 вересня 1957 р.

михайлова-свиРидова віра юхи-
мівна народилася 1884 р. у м. Одеса Одеського 
пов. Херсонської губ. єврейка, із службовців, 
освіта вища, позапарт., у 1904—1906 рр. член 
партії соціалістів-революціонерів. проживала 
в Харкові. Лікар-харчовик міської санітарної 
станції, лікар-педіатр ясел 1-го керамзаводу. 
заарештована 17 листопада 1937 р. як дружина 
засудженого (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 10 вересня 1957 р.

михайлова-свиРидова тетяна 
олександрівна народилася 1910 р. у м. Ново-
зибків Новозибківського пов. Чернігівської 
губ. Росіянка, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживала в Харкові. Інженер-тепло-
технік 3-го цегельного заводу. заарештована 
14 грудня 1937 р. як дружина Ракуса Ф. Ф., 
засудженого військовою колегією верховного 
Суду СРСР 10 грудня 1937 р. до розстрілу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 
1937 р.) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 28 січня 1938 р. як член родини 
зрадника батьківщини позбавлена волі у вТТ 
на 8 років. Реабілітована 29 вересня 1958 р. 

михайлов-сУдейкін гліб сергійо-
вич, див. ÌИÕАЙЛОÂ (Ìèõàйлîâ-Сóäåйê³í) 
Гл³á Сåðг³йîâèч.

михайловський антон антонович 
народився 1895 р. у м. вільно віленської губ. 
Литовець, з кустарів, освіта початкова, поза-
парт., у 1930 р. кандидат у члени вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник взуттєвої фабри-
ки «прогрес». заарештований 15 листопада 
1937 р. як член к.-р. шпигунсько-диверсійної 
організації (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  
розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 червня 1959 р.
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михайловський борис петрович на-
родився 1888 р. у с. Леб’яже Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
священнослужителів, освіта середня, поза-
парт. проживав у м. Красноград Красноград-
ського р-ну Харківської обл. Рахівник загот-
пункту Утильспілки. заарештований 3 берез-
ня 1938 р. як член антирад. 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 2 червня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 7 грудня 1956 р.

михайловський валер’ян йосифович 
народився 1895 р. у с. Кошкали Слонімського 
пов. Гродненської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Керуючий будинками житлокоопу ім. Черв-
невого пленуму ЦК вКп(б). заарештований 
12 серпня 1937 р. за розвідувальну роботу та 
антирад. діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 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 15 серпня 1989 р.

михайловський іван іванович на-
родився 1910 р. у м. вільно віленської губ. 
поляк, із селян, освіта неповна середня, по-
запарт. проживав у Харкові. Технік фабри-
ки «більшовичка України». заарештований 
23 квітня 1938 р. як член к.-р. польської по-
встанської організації (ст. 541 п. «а» 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 20 червня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 28 листопада 1958 р.

михайловський мартин семенович 
народився 1887 р. у с. білолози Слонімського 
пов. Гродненської губ. білорус, із селян, осві-
та вища, позапарт. проживав у с. Андріївка 
Друга балаклійського р-ну Харківської обл. 
Директор НСШ. заарештований 15 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 29 вересня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 22 липня 1958 р.

михайловський сергій іванович на-
родився 1896 р. у с. вівсюки Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із священнос-
лужителів, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер УНДІ агролісомеліорації та 
лісогосподарства. заарештований 27 лютого 
1938 р. як член української військової націо-
налістичної організації (статті 542, 547, 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.

михайльський гóстав гóставович, 
див. ÌИÕАЛЬСЬÊИЙ (Ìèõàйлüñüêèй) Гóñòàâ 
Гóñòàâîâèч.

михайлюк лóка олексійович народив-
ся 1896 р. у с. великий Мачошин влодавсько-
го пов. Седлецької губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1930—1934 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
трамвайного парку Ленінського р-ну. зааре-
штований 15 листопада 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність на користь польщі (ст. 546 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 14 листопада 1958 р.

михайлюк юліан миколайович на-
родився 1898 р. у провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Інструктор Союздруку. заарешто-
ваний 23 лютого 1938 р. за антирад. агітацію 
та належність до білогвардійського підпіл-
ля (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
14 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

михайлюк яків павлинович народив-
ся 1887 р. у с. баранівка Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. поляк, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Та-
баївка Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 31 грудня 1937 р. за к.-р. наці-
оналістичну діяльність і поширення к.-р. чу-
ток (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 18 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 11 серпня 1989 р.

михайлюков лаврентій Романович 
народився 1914 р. у с. Сеймиця Корочан-
ського пов. Курської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Рахівник ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 13 січня 1938 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і лінсу-
дом півд. залізниці в спецскладі 4 травня 
1938 р. засуджений на 7 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Реабілітований 19 березня 1992 р.

михалевиЧ вадим філаретович наро-
дився 1894 р. у м. Ямпіль Ямпільського пов. 
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подільської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Економіст фабрики «Червоний кондитер». 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 29 листопада 1957 р.

михалко михайло андрійович наро-
дився 1908 р. у м. баришівка переяславського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у с. Ка-
рачівка Харківського р-ну Харківської обл. 
Робітник аероклубу Тсоавіахім. У 1930 р. роз-
куркулений і висланий до північного краю. 
На засланні перебував у м. Архангельськ, 
у 1930 р. втік. заарештований 1 вересня 
1937 р. за к.-р. діяльність, антирад. агітацію, 
втечу з заслання та приховування соціально-
політичного минулого (ст. 5410 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 23 травня 1989 р.

михальов олександр якович народив-
ся 1883 р. у с. защитне Курської губ. Росі-
янин, з робітників, освіта початкова, поза-
парт., у минулому член РСДРп(м). проживав 
у Харкові. Інструктор ФзН при ХпРз. за-
арештований 12 лютого 1938 р. як меншовик 
у минулому та за наклепи на вКп(б) і рад. 
уряд (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півд. залізниці 31 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

михальський артóр гóставович наро-
дився 1904 р. у м. Костянтинівка бахмутського 
пов. Катеринославської губ. Німець, з тор-
говців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник сектора комунального 
господарства ХТз. заарештований 9 жовтня 
1933 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 546 КК УСРР) і ухвалою судової 
трійки при колегії ДпУ УСРР від 8 січня 1934 р. 
позбавлений волі у вТТ на 5 років. заарештова-
ний 26 квітня 1938 р. за шпигунську діяльність 
на користь Німеччини (ст. 546 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 26 липня і 4 травня 1989 р.

михальський (михайльський) гóстав 
гóставович народився 1877 р. у м. Лодзь Ло-
дзинського пов. петроковської губ. Німець, 
з міщан, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Садівник технікуму зеленого 
будівництва. заарештований 27 липня 1938 р. 
як агент німецької розвідки (ст. 546 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 25 квітня 1989 р.

михальЧенко антон микитович наро-
дився 1881 р. у с. бондарівка житомирського 
пов. волинської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Дми-
трівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «за перемогу». У 1933 р. майно 
конфісковано. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 4 січня 1938 р. за антирад. 
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. Роз-
стріляний 22 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 2 листопада 1963 р.

михальЧенко михайло назарович на-
родився 1885 р. у м. Гайсин Гайсинського пов. 
подільської губ. Українець, з міщан, письмен., 
позапарт. проживав у Харкові. Ревізор Льонза-
готторгу. заарештований 22 березня 1938 р. як 
член української націоналістичної військово-
повстанської організації (статті 542, 5411 КК 
УРСР), етапований до Києва у розпорядження 
НКвС УРСР і трійкою при Київському об-
луправлінні НКвС УРСР 1 вересня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл з конфіска цією  
особистого майна. Розстріляний 5 жовтня 
1938 р. у Києві. Реабілітований 2 жовтня 1989 р.

михальЧУк андрій микитович наро-
дився 1898 р. у с. Траулин заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. бесса-
рабівка Кегичівського р-ну Харківської обл. 
Тесля-кустар. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 грудня 1937 р. як соціально 
небезпечний спецпереселенець, за к.-р. 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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 квітня 1959 р.

михальЧУк лідія василівна народилася 
1908 р. у сел. паргалово Санкт-петербурзького 
пов. Санкт-петербурзької губ. Росіянка, із 
службовців, освіта неповна середня, позапарт. 
проживала в Харкові. Рахівниця механіч-
ного заводу НКвС. заарештована 7 жовтня 
1937 р. як дружина засудженого за шпигун-
ство (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
9 березня 1938 р. зі звільненням з-під варти.

михальЧУк михайло михайлович на-
родився 1895 р. у с. Мервичі жовківського пов. 
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провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, освіта вища, поза-
парт. проживав у Харкові. Економіст ХЕТзу. 
заарештований 8 серпня 1937 р. за співробітни-
цтво з польською розвідкою (статті 546, 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 29 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

михальЧУк мóсій Романович народив-
ся 1907 р. у с. Траулин заславського пов. 
волинської губ. Українець,із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кегичівка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Чорнороб 
бурякопункту. У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. за к.-р. агіта-
цію та шпигунство (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 10 квітня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 30 жовтня 1965 р.

михальЧУк федір васильович наро-
дився 1909 р. у м. Огин Люблінської губ. Ро-
сіянин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. перукар перукарні «Труд 
інвалідів». заарештований 1 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 29 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1959 р.

михеєв віктор андрійович народився 
1886 р. у с. прудки Сєвського пов. Орловської 
губ. Росіянин, із священнослужителів, освіта 
вища, у 1905—1918 рр. член РСДРп(м), по-
запарт. проживав у с. барвінкове барвінків-
ського р-ну Харківської обл. юрист-еконо-
міст радгоспу ім. 7-го з’їзду рад. заарештова-
ний 9 лютого 1938 р. як член антирад. органі-
зації та за к.-р. діяльність (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 23 червня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
4 роки позбавлення волі з поразкою у правах 
на 3 роки. Реабілітований 15 червня 1990 р.

михеєнко іван петрович народився 
1894 р. і проживав у Києві. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, член вКп(б) з 1921 р. 
Інструктор Наркомюсту УРСР. заарештова-
ний 13 серпня 1937 р. як член антирад. змови 
правих (статті 5411, 548 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 1 жов-
тня 1937 р. (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 2 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 22 вересня 1956 р.

михлик василь тимофійович народився 
1891 р. на ст. Долинська Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ. Українець, з ро-
бітників, освіта середня спеціальна, член 
вКп(б) з 1920 р. проживав у Харкові. за-
ступник директора клубу вчителів. заарешто-
ваний 4 червня 1938 р. як член повстанської 
організації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
27 лютого 1939 р. за недоведеності складу 
злочину (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 9 березня 1939 р. 

михненко прокіï олександрович на-
родився 1891 р. і проживав у Харкові. Укра-
їнець, з робітників, освіта початкова, поза-
парт. Робітник Харківської ДЕС № 1. зааре-
штований 20 квітня 1938 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 19 лютого 1939 р. 
(ст. 4 п. «д» КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 10 березня 1939 р.

михно стеïан федорович народив-
ся 1905 р. у с. Царедарівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Чорнороб пвРз. У [1931 р.] майно кон-
фісковано. заарештований 13 січня 1938 р. як 
член к.-р. шкідницької організації (статті 547, 
5411 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Лозова півд. залізниці 5 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

михняк тимофій францович народився 
1905 р. у с. Малкове Люблінської губ. поляк, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРзу. заарештований 14 січня 
1938 р. як член польської шпигунської дивер-
сійно-шкідницької організації (статті 546, 549, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 28 вересня 1938 р. за 
к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 4 вересня 1989 р.

михУнов петро йосиïович народився 
1903 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта неповна середня, позапарт. 
Начальник адміністративного відділу лако-
фарбової фабрики. заарештований 17 вересня 
1937 р. за к.-р. націоналістичну шпигунську 
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 17 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 4 липня 1957 р.

миць федот якович народився 1888 р. 
у м. полтава полтавської губ. Українець, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Механік артілі «Ко-
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мунар». заарештований 24 квітня 1938 р. як 
член польської к.-р. шкідницької шпигун-
сько-диверсійної організації (статті 546, 547, 
5410 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 16 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

миШкін іван васильович народився 
1899 р. у с. жмурово Михайловського пов. 
Рязанської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, у 1917—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. Уповноважений комітету за-
готівель у петрівському р-ні. заарештова-
ний 6 серпня 1937 р. за шпигунство (ст. 546 
КК УРСР) і за розпорядженням наркома 
внутрішніх справ УРСР Леплевського І. М. 
від 31 серпня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) затверджений 
до розстрілу. Розстріляний 3 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 травня 1958 р.

миШкіна онисія павлівна народилася 
1897 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта середня 
спеціальна, позапарт. проживала в с. петрів-
ське петрівського р-ну Харківської обл. Ко-
мірниця райлікарні. заарештована 25 жовтня 
1937 р. як дружина засудженого 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 
перебувала в м. Нукус Каракалпацької АРСР. 
На 1958 р. проживала в м. Дніпропетровськ. 
Реабілітована 4 квітня 1958 р.

миШнєв іван антонович народився 
1890 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав і працював рахівни-
ком у Каучукпромрадгоспі у великобурлуцько-
му р-ні Харківської обл. заарештований 7 бе-
резня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 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.

миШнєв яків васильович народився 
1877 р. у с. вільхуватка вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Стрілеча 
Липецького р-ну Харківської обл. Робітник 
Стрілечанської лікувальної трудової коло-
нії. У 1931 р. розкуркулений. заарештова-
ний 16 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 23 травня 1939 р. позбавлений волі у вТТ 
на 2,5 роки з обмеженням прав на 3 роки. 
Реабілітований 14 лютого 1994 р.

миШУРа григорій євменович народився 
1907 р. у с. Горохуватка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, письмен., 

позапарт., у 1930—1934 рр. член вКп(б). про-
живав у с. борова борівського р-ну Харківської 
обл. завідувач нафтоскладу борівської МТС. 
заарештований 4 березня 1938 р. за к.-р. анти-
рад. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 20 люто-
го 1939 р. звільнений з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито борівським Рв 
НКвС 30 травня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

міжиРицький яків миколайович, 
див. ÌЕЖЕÐИЦЬÊИЙ (Ì³жèðèцüêèй) Яê³â 
Ìèêîлàйîâèч.

мізеР авгóст петрович народився 1902 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу № 135. заарешто-
ваний 29 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 5 січ-
ня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 серпня 1989 р.

мік (мікк) едóард авгóстович народився 
1889 р. у с. Фрідріхове Кенігсберзького окр. 
провінції Східна прусія. Німець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новомиколаївка Шевченківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. вороши-
лова. заарештований 20 грудня 1937 р. за 
шпигунську діяльність на користь іноземної 
держави (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу за-
крито УДб УНКвС по Харківській обл. 7 січ-
ня 1938 р. через непідтвердженість обвинува-
чення, звільнений з-під варти 11 січня 1938 р.

мікУШев євген ілліч народився 1904 р. 
у м. Ревель Ревельського пов. Естляндської 
губ. Естонець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт., у 1928—1937 рр. член вКп(б) 
проживав у с. білий Колодязь вовчанського 
р-ну Харківської обл. Черговий ст. білий Ко-
лодязь півд. залізниці. заарештований 17 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію та к.-р. шкід-
ницько-диверсійну діяльність (статті 587, 5810 
ч.1 КК РРФСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 19 жов-
тня 1938 р., місце розстрілу невідоме. Реабілі-
тований 14 вересня 1957 р.

мікУШев леонід ілліч народився 1902 р. 
у м. Ревель Ревельського пов. Естляндської 
губ. Естонець, із службовців, освіта почат-
кова, член вКп(б) проживав і працював ре-
монтним майстром на ст. вовчанськ півд. 
залізниці. заарештований 17 лютого 1938 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5810 ч. 1 КК РРФСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 29 вересня 1938 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
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19 жовтня 1938 р., місце розстрілу невідоме. 
Реабілітований 30 липня 1956 р.

мілевська (сизикова) софія стеïанівна 
народилася 1899 р. у м. Ченстохов Ченстохов-
ського пов. петроковської губ. полька, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1935 р. 
член вКп(б). проживала в Харкові. Робітниця 
канатного заводу. заарештована 17 листопада 
1937 р. як дружина засудженого ворога народу 
(наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.), справу закрито УДб ХОУ НКвС 
2 грудня 1937 р. через вагітність заарештованої.

мілевський мелетій микитович на-
родився 1899 р. у Харкові. Українець, із служ-
бовців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. високий Харківського р-ну Харківської 
обл. Слідчий транспортної прокуратури півд. 
залізниці. заарештований 2 квітня 1938 р. за 
розголошення таємних матеріалів та наклеп 
на органи НКвС (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і лінсудом півд. залізниці 23 червня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) виправданий за недо-
веденості складу злочину. 

мілевський михайло лóк’янович на-
родився 1887 р. у с. березівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Чугунівка вільхуватського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Схід». У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 23 листопада 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної групи 
поляків та за к.-р. агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР і 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 25 червня 1960 р.

мілевський станіслав цезарович на-
родився 1911 р. і проживав у Харкові. поляк, 
із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Робітник поліграфічноремонтного заводу. 
заарештований [14 липня] 1938 р. як член 
пОв (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. 
(статті 549, 5411 КК УРСР)  винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 листопада 1958 р.

мілевський фелікс лóк’янович на-
родився 1881 р. у с. березівка житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. вільху-
ватка вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 26 листо-
пада 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 7 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 серпня 1989 р.

мілещенко іван омелянович народив-
ся 1909 р. на хут. великий Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. ве-
ликий Дворічанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. заарештований 4 листопада 
1937 р. за к.-р. погляди, дискредитацію вож-
дя партії та рад. влади і пораженські настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
27 листопада 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 червня 1989 р.

мілітаРьов михайло мойсейович наро-
дився 1884 р. у м. Умань Уманського пов. Київ-
ської губ. єврей, із службовців, освіта вища, по-
запарт. проживав у Харкові. Санітарний лікар 
санвідділення ХОУ НКвС, ординатор кафедри 
урології 1-го Харківського медичного інституту. 
заарештований 10 липня 1938 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і 113-м військо-
вим трибуналом 4 серпня 1939 р. (ст. 546 ч. 1 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією особистого майна. Ухвалою 
військової колегії верховного Суду СРСР від 
11 жовтня 1939 р. справу закрито за відсутнос-
ті складу злочину (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

міллеР евальд гóставович народився 
1900 р. у с. Ужачинська Гута Новоград-волин-
ського пов. волинської губ. Німець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Шев-
ченкове Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Чорнороб сільспоживтовариства. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 20 січня 1938 р. за анти-
рад. агітацію (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 8 років. Термін покарання відбував 
у Онегтабі. Реабілітований 14 березня 1989 р.

міллеР іван іванович народився 1897 р. 
у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, з робіт-
ників, освіта вища, позапарт., у 1917—1919 рр. 
член РКп(б), у 1924—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач технічної групи 
механічного заводу. заарештований 9 березня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпигун-
сько-диверсійної організації (статті 546, 5411 
КК УРСР) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 17 січня 1940 р. за участь в ан-
тирад. організації позбавлений волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбував у м. Ухта 
Комі АРСР. Реабілітований 30 вересня 1960 р.

міллеР йосиï федорович народився 
1887 р. у міст. Люботин валківського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, з робітників, освіта по-
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чаткова, позапарт. проживав у сел. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 20 жовтня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (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 розстріл. Розстріляний 20 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 серпня 1989 р.

міллеР натан олександрович народився 
1891 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. петро-
ковської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт., у 1910—1913 рр. член бунду, 
у 1922—1928 рр. член комуністичної [соціа-
лістичної] партії США. проживав у Харкові. 
Робітник фабрики «Текстиль-тканина». зааре-
штований 12 серпня 1937 р. за розвідувальну 
антирад. 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 22 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 липня 1960 р.

міллеР самóїл якович народився 1895 р. 
у с. Новоолександрівка житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав у с. піщанка Дворічансько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний боєць». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 16 грудня 1937 р. за шпигун-
сько-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 8 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

мільке ернст адамович народився 
1895 р. у с. Гаенталь житомирського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Улянівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Шлях Леніна». в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. як 
член націоналістичної фашистської організа-
ції (статті 5410 ч. 1, 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 28 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

мільке ернст йоганнович народився 
1895 р. у с. владин Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав і працював тес-
лею у радгоспі ім. Леніна у Красноградському 
р-ні Харківської обл. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-

ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. як 
член німецько-фашистської організації та 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. Розстріляний 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 січня 1961 р.

мілько (милько) ілля никанорович на-
родився 1881 р. у с. Андріївка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Андріївка 
перша балаклійського р-ну Харківської обл. 
Робітник артілей «Швейпром» і «Червоний пря-
дильник». У 1931 р. розкуркулений. У 1933 р. 
під слідством Харківського облвідділу ДпУ 
за к.-р. діяльність. заарештований 22 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 28 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 24 травня 1989 р.

мілько іван тихонович народився 1906 р. 
у с. Глинськ Роменського пов. полтавської 
губ. Українець, із селян, освіта вища, позапарт. 
проживав і працював зоотехніком у радгоспі 
«Комуніст» у балаклійському р-ні Харківської 
обл. заарештований 3 квітня 1938 р. як член 
к.-р. організації та за к.-р. діяльність (стат-
ті 547, 5410, 5411 КК УРСР), справу закрито 
прокуратурою Ізюмського р-ну 17 січня 1939 р.

мільнеР борис лазарович народився 
1908 р. у с. великий Токмак бердянського пов. 
Таврійської губ. єврей, з службовців, освіта 
початкова, член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор дитячого будинку для іспанських ді-
тей. заарештований 17 червня 1938 р. як член 
антирад. терористичної організації (статті 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 17 січня 1940 р. (стат-
ті 548, 5411 через ст. 17 КК УРСР) позбавле-
ний волі у вТТ на 3 роки. Ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 19 квітня 1941 р. 
справу закрито зі звільненням з-під варти.

мільніс петро давидович народився 
1900 р. у міст. Рунненбург Ліфляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта вища, у 1919—1937 рр. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Старший 
інженер відділу техконтролю цеху М-1 ХЕТзу. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за шпигун-
сько-диверсійну діяльність (статті 546, 549, 5411 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та проку-
рора СРСР 5 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 13 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 26 січня 1957 р.

мільРат гóстав гóставович народився 
1895 р. на хут. Глибокине павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
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освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ка-
теринівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Шлях до соціалізму». заа-
рештований 26 вересня 1937 р. за к.-р. фашист-
ську агітацію (статті 5411, 5410 ч. 1, 547, 543 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 19 травня 1989 р.

мільська неоніла іванівна народила-
ся 1908 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянка, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживала в Харкові. Домо-
господарка. заарештована 13 вересня 1937 р. як 
дружина засудженого учасника троцькістсько-
терористичної організації (ст. 5410 КК УРСР) 
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 Сибтабі, 
північсхідтабі. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 28 лютого 1945 р. за високі ви-
робничі показники та відмінну поведінку в по-
буті термін покарання знижено на 6 міс. звіль-
нена з-під варти 12 квітня 1945 р. На 1946 р. 
проживала в Харкові, а з 1952 р. у м. Чугуїв Хар-
ківської обл. Реабілітована 31 березня 1956 р.

мільхеРт готліб фрідріхович народився 
1882 р. у кол. Мар’янівка Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Гракове 
Дворічанського р-ну Харківської обл. Мірош-
ник радгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 16 грудня 1937 р. за шпи-
гунську розвідувальну 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 ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 27 липня 1989 р.

мільШтейн нóхім ельйович народився 
1885 р. у м. житомир житомирського пов. 
волинської губ. єврей, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. продавець 
спілки «Хутроторг». заарештований 7 жовтня 
1937 р. за к.-р. агітацію, вихваляння ворогів на-
роду троцькістів, дискредитацію вождів партії 
та поширення к.-р. провокаційних чуток про 
голод (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 9 червня 1989 р.

мілютіна мар’яна володимирівна на-
родилася 1921 р., місце народження та наці-
ональність невідомі, із службовців, позапарт., 
член вЛКСМ. проживала в Москві. Учениця 

СШ. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від [2 квітня 1938 р.] як дочка зрадника 
батьківщини в адміністративному порядку ви-
селена з Москви до Харкова. Розпорядженням 
спецвідділу НКвС СРСР від 5 вересня 1940 р. 
вислання скасовано, паспорт повернено.

мінасов аршак єгорович народився 
1893 р. у с. Гавтула, персія. вірменин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. продавець магазину № 100 міськхарчоторгу. 
заарештований 30 квітня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. діяльність (статті 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 9 жовтня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1989 р.

міневський борис стеïанович на-
родився 1904 р. і проживав у Харкові. по-
ляк, з робітників, освіта початкова, позапарт., 
у 1930—1935 рр. член вКп(б). Агент поста-
чального відділу канатного заводу. заарешто-
ваний 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 22 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 червня 1959 р.

мінікес мойсей якович народився 
1905 р. у м. Одеса Одеського пов. Херсонської 
губ. єврей, з робітників, освіта середня, поза-
парт., у 1930—1935 рр. член вКп(б). прожи-
вав у Харкові. Технік-електрик апаратно-раді-
аторного заводу. заарештований 17 листопада 
1937 р. за антирад. агітацію (статті 547, 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 12 серпня 1989 р.

мінінбеРг борис самійлович народився 
1900 р. у м. Катеринослав Катеринославської 
губ. єврей, з міщан, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Науковий співробітник 
НДІ організації виробництва. заарештований 
24 лютого 1938 р. як член антирад. терорис-
тичної 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 22 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 18 жовтня 1957 р.

мінкУс хана генахівна народилася 
1904 р. у м. Сем’ятичі більського пов. Грод-
ненської губ. єврейка, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 14 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 

п. «а» КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
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при НКвС СРСР від 28 квітня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент вислана до Казах-
стану на 3 роки. Реабілітована 6 липня 1989 р.

мінська-гандУРіна ольга володи-
мирівна народилась 1900 р. у м. Іваново-воз-
несенськ Шуйського пов. владимирської 
губ. Росіянка, з міщан, освіта вища, у 1920—
1937 рр. член вКп(б). проживала у Харко-
ві. викладач військово-господарчої акаде-
мії РСЧА. заарештована 7 серпня 1937 р. 
за шпигунську діяльність (ст. 541 п. «б» КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 14 жовтня 1937 р. (наказ НКвС СРСР 
№ 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляна 21 жовтня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітована 14 жовтня 1966 р.

мінх данило готлібович народився 
1908 р. у с. Степанівка Херсонської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Нове жит-
тя». заарештований 17 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. фашистської організації, шкідництво 
у колгоспі та фашистську 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 11 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 березня 1989 р.

мінх Ріхард емільович народився 1908 р. 
у с. Цвітянка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Колодязне Дворічансько-
го р-ну Харківської обл. Тесля за наймом. 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 18 грудня 1937 р. за шпигунську та 
антирад. діяльність (статті 546, 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 8 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

мінцман Шая лейбович народився 
1912 р. у м. Люблін Люблінської губ. єврей, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у Харкові. Кравець майстерні 1-го універмагу. 
заарештований 15 листопада 1937 р. за роз-
відувальну 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 
розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 24 жовтня 1989 р.

міньє василь трохимович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, з кус-
тарів, освіта початкова, позапарт. Кравець ар-
тілі ім. Крупської. заарештований 18 жовтня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 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 Амуртабі. Справу закри-
то слідчастиною Харківського міськвідділу 
НКвС 15 січня 1940 р.(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 19 лютого 1940 р.

міРак’ян мірам мкртичович народився 
1895 р. у с. Амореч, Туреччина. вірменин, із селян,  
освіта початкова, позапарт. проживав у Харко-
ві. продавець кіоску Хаторгу на Комунальному 
ринку. заарештований 4 березня 1938 р. як 
член к.-р. дашнацької шпигунської 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 розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 12 червня 1956 р.

міРам гóго оскарович народився 1899 р. 
у м. Угален віндавського пов. Курлянської губ. 
Німець, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у м. богодухів богодухівсько-
го р-ну Харківської обл. Рецептурник аптеки. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за антирад. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 24 верес-
ня 1938 р. (ст. 546 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 29 вересня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 травня 1989 р.

міРеР яків абрамович народився 1894 р., 
місце народження невідоме. єврей, позапарт., 
соціальне походження і освіта невідомі. про-
живав у Харкові. пенсіонер. заарештований 
31 грудня 1937 р. як член антирад. сіоніст-
ської групи (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
постановою УДб УНКвС по Харківській обл. 
від 29 серпня 1938 р. справу направлено обл-
прокурору на припинення за ст. 10 КК УРСР, 
зі звільненням з-під варти.

міРзоєв емманóїл Шахверанович на-
родився 1916 р. у м. Армавір Кубанської обл. 
Ассирієць, із селян, освіта середня, позапарт., 
член вЛКСМ з 1935 р. проживав у Харкові. 
Учитель СШ № 29. заарештований 26 бе-
резня 1938 р. як член к.-р. націоналістич-
ної ассирійської шпигунської терористичної 
організації (статті 546, 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 9 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

міРкін михайло ісакович народився 
1907 р. у [с. прилука бердичівського пов. 
Київської губ.]. єврей, із службовців, освіта 
початкова, позапарт., у 1925—1927 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Шофер ХОУ 
НКвС. заарештований 23 травня 1938 р. як 
член антирад. сіоністської організації (стат-
ті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито УДб 
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УНКвС по Харківській обл. 31 січня 1939 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений з-під 
варти 3 лютого 1939 р.

міРкіна євгенія львівна народилася 
1907 р. у м. Двінськ Двінського пов. вітебської 
губ. єврейка, з кустарів, освіта середня, поза-
парт. проживала в Харкові. Контролер їдальні 
«Москва». заарештована 14 лютого 1938 р. як 
дружина ворога народу (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937р.) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 19 червня 1938 р. 
як соціально небезпечний елемент позбавлена 
права проживання у 15 населених пунктах тер-
міном на 5 років. Реабілітована 22 січня 1957 р.

міРовський євген войцехович наро-
дився 1882 р. у с. Коліниці Ловичського пов. 
варшавської губ. поляк, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
вантажник станції Харків-Тов. півд. залізни-
ці. заарештований 21 серпня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 5410 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 по-
карання відбував у Сибтабі, де й помер 10 ве-
ресня 1938 р. Реабілітований 27 вересня 1963 р.

міРоШник антоніна іллівна народилася 
1904 р. у м. Обоянь Обоянського пов. Курської 
губ. Росіянка, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживала у Харкові. Домогосподар-
ка. 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 батьків-
щини позбавлена волі у вТТ на 5 років. Термін 
покарання відбувала у Темтабі. На 1957 р. про-
живала в Москві. Реабілітована 30 липня 1957 р. 

міРоШник давид васильович народив-
ся 1883 р. у с. Андріївка Мглинського пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Каменськ-
Шахтинський Ростовської обл. заступник 
начальника турбінного цеху комбінату № 101. 
заарештований 21 січня 1938 р. як член к.-р. 
диверсійної організації на Есхарі (статті 547, 549, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 26 квітня 1938 р. (статті 541 

п. «а», 547, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 лютого 1959 р.

міРоШников іван дмитрович народив-
ся 1882 р. у с. Голубино Новооскольського пов. 
Курської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня спеціальна, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інспектор з дорожнього будівництва Цу-
кротресту. заарештований 5 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 14 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

міРоШниЧенко андрій стеïанович 
народився 1903 р. на хут. Мар’ївка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Мар’ївка петрівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Дніпробуд». заарештова-
ний 14 жовтня 1937 р. за к.-р. дії, шкідниць-
ке ставлення до роботи та 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 10 років. Термін покарання відбував  
у сел. Ягдиня верхньобуреїнського р-ну Амур-
ської обл. Реабілітований 22 червня 1989 р.

міРоШниЧенко антон михайлович на-
родився 1893 р. у с. Михайлівка Лебединського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, позапарт., у 1917—1929 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Механік радгос-
пу ім. Комінтерну. заарештований 30 липня 
1938 р. як член к.-р. військово-повстанської 
організації (статті 548, 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 7 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР),  
звільнений з-під варти 11 березня 1939 р.

міРоШниЧенко борис іванович на-
родився 1888 р. у с. Степань Рівненського 
пов. волинської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у с. Ма-
линівка Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Учитель. У 1930 р. під арештом ДпУ УСРР. 
заарештований 25 лютого 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 осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
23 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 22 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 21 серпня 1959 р.

міРоШниЧенко василь захарович на-
родився 1902 р. у м. бахмут бахмутського пов. 
Катеринославської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня, у 1929—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Начальник спецвідді-
лу міськплану, секретар партійного комітету 
Кп(б)У Харківської міськради. заарештований 
16 жовтня 1937 р. як член антирад. правотроць-
кістської терористичної організації (статті 5411, 
548 КК УРСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 5 грудня 1937 р. (статті 547, 548, 
5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу з кон-
фіскацією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 6 березня 1958 р.

міРоШниЧенко василь михайлович 
народився 1876 р. у м. Краснокутськ богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
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письмен., позапарт. проживав на хут. Ситни-
ків Краснокутського р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1927—1930 рр. позбав-
лений виборчих прав. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 4 грудня 1937 р. за антирад. 
агітацію, заохочення селян до секти баптистів 
(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. 
Справу закрито Краснокутським Рв НКвС  
9 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

міРоШниЧенко віктор михайлович 
народився 1907 р. у бахмутському пов. Кате-
ринославської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у сел. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. плану-
вальник райплану Лозівського райвиконкому. 
заарештований 24 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і спецколегією 
Харківського облсуду 2 березня 1938 р. за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з обмеженням прав на 2 роки. після звіль-
нення з-під варти проживав у радгоспі «Гам-
ський» Усть-вимського р-ну Комі АРСР. Ре-
абілітований 10 серпня 1962 р.

міРоШниЧенко ганна володимирівна 
народилася 1914 р. у с. Дворічна Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українка, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., з 1929 р. 
член вЛКСМ. проживала в Харкові. зааре-
штована 28 жовтня 1937 р. як дружина учасни-
ка антирад. української націоналістично-теро-
ристичної організації і ухвалою особливої на-
ради при НКвС СРСР від 27 грудня 1937 р. як 
член родини зрадника батьківщини позбавлена 
волі у вТТ на 5 років. Термін покарання відбу-
вала в Картабі. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

міРоШниЧенко григорій данилович 
народився 1905 р. у с. Тростянець Охтирсько-
го пов. Харківської губ. Українець, з робіт-
ників, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Електроверстат». 
заарештований 26 квітня 1938 р. як член к.-р. 
правотроцькістської організації (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу закрито ДТв 
ГУДб НКвС півд. залізниці 8 березня 1940 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). звільнений з-під 
варти 11 березня 1940 р.

міРоШниЧенко григорій овксентійо-
вич народився 1891 р. у хут. Куп’янка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Із-
юм Ізюмського р-ну Харківської обл. Робітник 
ІпРзу. заарештований 16 січня 1938 р. за анти-
рад. агітацію та шкідництво (статті 547, 5410 ч.1 
КК УРСР), помер у лікарні Харківської в’язниці 
14 червня 1939 р. Реабілітований 29 квітня 1996 р.

міРоШниЧенко григорій терентійо-
вич народився 1888 р. у с. Корбині Івани 

богодухівського пов. Харківської губ. Укра-
їнець, із селян, письмен., позапарт. про-
живав у с. Корбині Івани богодухівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. 17-
го партз’їзду. У 1930 р. розкуркулений і ви-
сланий на 3 роки. У 1932 р. богодухівським 
райсудом за невиконання плану хлібозаготівлі 
засуджений на 3 роки позбавлення волі. за-
арештований 4 серпня 1937 р. за антирад. ді-
яльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 11 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 17 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 20 квітня 1989 р.

міРоШниЧенко дмитро павлович на-
родився 1890 р. у с. Іванівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Робітник 
Куп’янської гужової артілі. У 1929 р. майно 
конфісковано, позбавлений виборчих прав. за-
арештований 2 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. помер 
7 січня 1939 р. Реабілітований 11 грудня 1959 р.

міРоШниЧенко іван данилович наро-
дився 1893 р. у с. Тростянець Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмського 
р-ну Харківської обл. Учитель школи. зааре-
штований 13 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і лінсудом півн.-Донецької 
залізниці у спецскладі 12 вересня 1938 р. засу-
джений на 8 років позбавлення волі у вТТ з по-
раженням у правах на 4 роки. Ухвалою залізнич-
ної колегії верховного Суду СРСР від 28 лис-
топада 1938 р. вирок лінсуду скасовано, справу 
направлено на новий розгляд зі стадії попере-
днього слідства. Лінсудом півн.-Донецької за-
лізниці 10 березня 1939 р. засуджений на 8 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Реабілітований 26 листопада 1992 р.

міРоШниЧенко іван михайлович на-
родився 1989 р. і проживав у Харкові. Украї-
нець, з робітників, освіта початкова, у 1918—
1937 рр. член вКп(б). Робітник приймаль-
ного пункту плодовочторгу. заарештований 
8 жовтня 1937 р. як член к.-р. терористичної 
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 3 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 червня 1957 р.

міРоШниЧенко карïо семенович на-
родився 1893 р. у с. Григорівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Григо-
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рівка великобурлуцького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталіна. заарештований 
14 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію проти здачі 
хліба державі, підписки на позику та інших за-
ходів рад. влади (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. Справу закрито УДб УНКвС по 
Харківській обл. 27 листопада 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР), зі звільненням з-під варти. 

міРоШниЧенко кирило павлович на-
родився 1887 р. у с. Драбове золотоніського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1905—1907 рр. член со-
ціал-демократичної партії, у 1931—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Драбове Драбівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Леніна. 
заарештований 5 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 жовтня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Дата і місце роз-
стрілу невідомі. Реабілітований 27 липня 1989 р.

міРоШниЧенко мефодій оксентійо-
вич народився 1896 р. у с. Графське вовчан-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта середня, позапарт. проживав 
у м. вовчанськ вовчанського р-ну Харківської 
обл. бухгалтер складу Головлісдереву. Ухва-
лою особливої наради при колегії ОДпУ від 
12 липня 1929 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий 
до північного краю на 3 роки. заарештований 
8 травня 1938 р. як член військової повстан-
ської есерівської організації та за шпигунську 
діяльність (статті 542, 546, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 9 жовтня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. Реабілі-
тований 29 травня 1995 р. і 17 травня 1989 р.

міРоШниЧенко микита маркович 
народився 1896 р. на хут. павлівка богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Мурафа Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Робітник володимирівського ліс-
комбінату. У 1930 р. розкуркулений, позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 23 грудня 
1937 р. за 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 17 квітня 1989 р.

міРоШниЧенко микола гнатович на-
родився 1908 р. у с. притулове Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. приту-
лове Куп’янського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник ст. Куп’янськ-Сорт. півн.-Донецької 
залізниці. заарештований 19 липня 1938 р. 

як член шкідницької організації (статті 547, 
5411 КК УРСР), справу закрито вДТв ГУДб 
НКвС ст. Куп’янськ півн.-Донецької заліз-
ниці 30 липня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР).

міРоШниЧенко микола маркович 
народився 1892 р. у с. Качалівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. павлюківка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Робітник володимирівського лісо-
комбінату. У 1930 р. розкуркулений і висланий 
до північного краю. заарештований 2 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 11 вересня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 14 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 квітня 1989 р.

міРоШниЧенко михайло сергійович 
народився 1903 р. на хут. Нехворощанка Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав на хут. Нехворощанка Сахновщин-
ського р-ну Харківської обл. без певних занять. 
У 1930 р. розкуркулений. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 28 грудня 
1930 р. (ст. 5410 КК УСРР) висланий на 3 роки 
до північного краю. У 1933 р. втік. заарешто-
ваний 8 вересня 1937 р. за антирад. діяльність 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 19 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
На 1978 р. проживав у с. жовтень Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. пенсіонер. 
Реабілітований 14 вересня і 20 червня 1989 р.

міРоШниЧенко надія іллівна наро-
дилася 1915 р. і проживала в Харкові. Україн-
ка, із службовців, освіта початкова, позапарт. 
Домогосподарка. заарештована 16 жовтня 
1937 р. як дружина зрадника батьківщини 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 5 лютого 1938 р. як член родини зрадника 
батьківщини позбавлена волі у вТТ на 5 ро-
ків. Термін покарання відбувала в Темтабі. На 
1957 р. проживала в Харкові. Реабілітована 
7 червня 1957 р.

міРоШниЧенко олександр давидо-
вич народився 1904 р. на хут. Кунянка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Кунянка Савинського р-ну Харківської 
обл. Дорожній майстер ст. Красний Лиман 
півн.-Донецької залізниці. заарештований 
22 листопада 1937 р. як член антирад. дивер-
сійної шкідницької організації (статті 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 26 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 лис-
топада 1937 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 20 листопада 1959 р. 
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міРоШниЧенко петро іванович на-
родився 1901 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. в’язень с.-г. вТК № 20 на 
ст. божкове півд. залізниці, де відбував пока-
рання за ухвалою трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 10 жовтня 1937 р. (статті 33, 80 
ч. 1 КК УРСР). 29 грудня 1937 р. вМУ ХОУ 
НКвС порушено справу за к.-р. агітацію се-
ред ув’язнених колонії (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і військовим трибуналом ХвО 3 листопада 
1938 р. (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 4 роки 
та поглиненням попереднього вироку. по-
мер 1 грудня 1938 р. у лікарні полтавської 
в’язниці. Реабілітований 25 серпня 1994 р.

міРоШниЧенко пилиï дмитрович 
народився 1902 р. у с. Гонтарівка вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Гонтарів-
ка Старосалтівського р-ну Харківської обл. 
Сільгоспробітник радгоспу ім. профінтерну. 
У 1929 р. майно конфісковано, позбавлений 
виборчих прав. заарештований 28 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін пока-
рання відбував у волготабі у м. Рибінськ Яро-
славської обл. Реабілітований 9 червня 1989 р.

міРоШниЧенко Родіон ілліч народив-
ся 1900 р. на хут. Мерло богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Мерло 
богодухівського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. У 1935 р. майно конфіско-
вано. У 1936 р. під слідством УДб ХОУ НКвС 
(ст. 5410 КК УРСР). заарештований 13 вересня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 19 вересня 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у бамтабі, 16 січня 1939 р. втік з табору, 
був оголошений у розшук. згідно з циркуля-
ром МвД СРСР у березні 1960 р. розшук було  
припинено. Реабілітований 8 червня 1962 р. 

міРоШниЧенко семен андрійович на-
родився 1887 р. у с. боромля Охтирського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у сел. Комарівка 
Харківського р-ну Харківської обл. провід-
ник вагонів ст. Харків-пас. півд. залізниці. 
заарештований 26 жовтня 1938 р. за антирад. 
агітацію та за шпигунську діяльність (статті 546, 
5410 ч. 1 КК УРСР) і військовим трибуналом 
ХвО 26 березня 1939 р. засуджений на 15 ро-
ків позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 5 років. Ухвалою військової ко-

легії верховного Суду СРСР від 11 листопада 
1939 р. вирок військового трибуналу скасовано, 
справу направлено на дослідування зі стадії 
попереднього слідства. Справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Харків-пас. півд. залізниці 
7 березня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

міРоШниЧенко сергій гордійович на-
родився 1879 р. у с. Нехвороща Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Нехвороща Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. без певних занять. У 1929 р. роз-
куркулений. У 1931 р. висланий до північного 
краю, втік. заарештований 8 вересня 1937 р. 
за антирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 жовтня 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р.  
у полтаві. Реабілітований 3 липня 1989 р.

міРоШниЧенко сидір прокоïійович 
народився 1897 р. у с. Курилівка Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Курилівка Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник ст. Куп’янськ-Сорт. півн.-
Донецької залізниці. заарештований 6 жов-
тня 1937 р. за службу у каральному загоні 
білих у 1919 р. та к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 4 листопада 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 28 листо-
пада 1937 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 22 серпня 1989 р. 

міРоШниЧенко стеïан стеïанович 
народився 1913 р. у с. зарубовка Курської губ. 
Росіянин, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт., до 1937 р. член вЛКСМ. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Учень агроіндустріального технікуму. за-
арештований 24 січня 1938 р. за к.-р. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито 
Куп’янським Рв НКвС 13 грудня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

міРоШниЧенко тимофій сергійович 
народився 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 23 березня 
1938 р. як член к.-р. української націоналістич-
ної організації, за антирад. агітацію та служ-
бу в армії Денікіна (статті 542, 5411, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і Харківським облсудом 19 березня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 
2 роки позбавлення волі у вТТ з обмеженням 
прав на 2 роки. Реабілітований 28 жовтня 1993 р.

міРоШниЧенко тихін костянтинович 
народився 1872 р. у с. Козіївка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
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селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Козіївка Краснокутського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Ульянова. за-
арештований 22 березня 1938 р. як член к.-р. 
української націоналістичної повстанської 
організації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
16 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 26 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 13 вересня 1957 р.

міРоШниЧенко трохим герасимович 
народився 1883 р. у с. Миколаївка павло-
градського пов. Катеринославської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у сел. Лозова Лозівського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. зааре-
штований 2 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність 
(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 7 грудня 1993 р.

міРоШниЧенко хома іванович на-
родився 1885 р. у с. Графське вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Радянське 
перше вовчанського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «жовтень». заарештований 
26 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.

міРоШниЧенко яків іванович наро-
дився 1885 р. у с. вознесенське Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, письмен., позапарт. проживав у с. Гри-
шівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. заарештований 11 грудня 
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 19 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

міРоШниЧенко яків сергійович на-
родився 1899 р. на хут. Нехворощанка Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав на хут. Нехворощанка Сах-
новщинського р-ну Харківської обл. Сільго-
спробітник радгоспу «Сахновщина». У 1929 р. 
розкуркулений. Ухвалою особливої наради  
при колегії ДпУ УСРР від 28 грудня 1930 р. 
(ст. 5410 КК УСРР) висланий до північного 
краю на 3 роки. У 1933 р. втік. заарештова-
ний 8 вересня 1937 р. за антирад. 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 14 вересня і 26 червня 1989 р.

місецький станіслав миколайович на-
родився 1910 р. у с. веселець вінницького пов. 
подільської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 10 липня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 25 листопада 1938 р. за недоведеності складу 
злочину, звільнений з-під варти 8 грудня 1938 р. 

місіюк яків миронович, див. ÌИС²ЮÊ 
(Ì³ñ³юê) Яê³â Ìèðîíîâèч.

мітаг юліóс готлібович народився 
1907 р. у с. Косяк Новоград-волинського пов. 
волинської губ. Німець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Шляхове Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Чорнороб Кеги-
чівського цукрозаводу ім. Леніна. заарешто-
ваний 19 січня 1938 р. за к.-р. діяльність, роз-
кладницьку роботу та 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 27 березня 1989 р.

мітельШтет (міттельштедт) йонад 
(йонатан) фердинандович народився 1909 р. 
у с. Мойсіївка житомирського пов. волин-
ської губ. Німець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Орджонікідзе. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. за розвідувальну діяльність і к.-р. агі-
тацію (статті 541 п. «а», 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

мітельШтет Рейнгольд фердинандович 
народився 1904 р. у с. Мойсіївка житомирсько-
го пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Новомико-
лаївка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Орджонікідзе. У 1935 р. в ад-
міністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 31 грудня 
1937 р. за к.-р. фашистську агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 3 лютого 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

мітельШтет фердинанд готлібович на-
родився 1878 р. у с. Радич Таращанського пов. 
Київської губ. Німець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. Новомиколаївка 
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Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. ворошилова. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 30 грудня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (статті 541 п. «а», 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

мітеР андрій іванович народився 1872 р. 
у маєтку Дзедубіс Ліфляндської губ. Латвієць, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у Харкові. Робітник Техноелектропроекту. 
заарештований 3 лютого 1938 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
28 вересня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 14 березня 1989 р.

мітла микола федорович народився 
1886 р. на хут. Хрипун вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав на хут. Хрипун 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «зоря нового життя». У 1931 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав, ви-
сланий за межі району. заарештований 7 ве-
ресня 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. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Реабіліто-
ваний 20 червня 1989 р.

мітлянський (метлянський) ме-
йєр-йосиф еліокóмович народився 1907 р. 
у м. Чернігів Чернігівської губ. єврей, із служ-
бовців, освіта початкова, у минулому член 
вЛКСМ, у 1929—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Начальник цеху артілі «Галп-
ромкооп». заарештований 20 серпня 1937 р. 
як член антирад. терористичної організації 
правих (статті 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 5 грудня 
1937 р. засуджений до розстрілу з конфіска-
цією майна. Розстріляний 6 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 11 лютого 1958 р.

міттельШтедт йонад (йонатан) фер-
динандович, див. Ì²ТЕЛЬШТЕТ (Ì³òòåлü-
шòåäò) Йîíàä (Йîíàòàí) Фåðäèíàíäîâèч.

мітькін микола тимофійович народив-
ся 1904 р. у с. Косистек Актюбінського пов. 
Тургайської обл. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у м. Лозова 
Лозівського р-ну Харківської обл. Начальник 
військового навчального пункту. заарешто-
ваний 1 березня 1938 р. як член к.-р. офіцер-
ської організації та за к.-р. діяльність (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 19 квітня 1938 р. 

винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
9 серпня 1957 р.

міхальський іван францович наро-
дився 1872 р. у с. Діброва Овруцького пов. во-
линської губ. поляк, із селян, письмен., поза-
парт. проживав у с. Городнє Краснокутського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник Гло-
бівського плодорадгоспу. У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 30 грудня 
1937 р. за антирад. 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 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 березня 1959 р.

міхальський станіслав станіславович 
народився 1900 р. у м. пултуськ пултуського 
пов. варшавської губ. поляк, з робітників, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харко-
ві. Робітник фабрики «Червона нитка». за-
арештований 16 листопада 1937 р. за розві-
дувальну 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 24 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 3 вересня 1960 р.

міхель адольф адамович народився 
1907 р. у с. Марієнталь [Маріупольського пов. 
Катеринославської губ.]. Німець, із селян, осві-
та початкова, у 1932—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у с. Катеринівка близнюківського 
р-ну Харківської обл. Голова колгоспу «Шлях 
до соціалізму». заарештований 28 серпня 
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 21 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 квітня 1961 р.

міхниЧ тимофій трохимович народився 
1893 р. у с. вилівка зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав на хут. Шепетів зміївського 
р-ну Харківської обл. Робітник Харківської 
електромережі. У 1931 р. майно конфіскова-
но, позбавлений виборчих прав. заарештова-
ний 19 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 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 ро-
ків. Термін покарання відбував у південтабі 
в м. Улан-Уде бурят-Монгольської АРСР. 
Реабілітований 16 червня 1989 р.

міхно тихін якимович народився 1898 р. 
у с. загризове Куп’янського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 



648 Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ. Õàðê³âñüêà îáëàñòü

позапарт. проживав у с. заоскілля Куп’янського 
р-ну Харківської обл. Робітник Куп’янського 
цукрового заводу. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. Ухвалою осо-
бливої наради при колегії ДпУ УСРР від 
19 квітня 1930 р. висланий до північного краю 
на 3 роки. заарештований 9 вересня 1937 р. як 
розкуркулений та за невдоволення заходами 
рад. влади та партії (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. 
Термін покарання відбував у південтабі. Ре-
абілітований 1 вересня 1997 р. і 9 червня 1989 р.

міхно трохим маркович народився 
1879 р. у с. Терни Лебединського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. Терни Улянівсько-
го р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 6 листопада 1937 р. як член поль-
ської шпигунської організації (ст. 541 п. «а» 
КК УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. владивосток примор-
ського краю. Реабілітований 25 квітня 1958 р.

міц микола якимович народився 1910 р. 
у с. Хомичі Гродненської губ. білорус, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник Головсклозбуту. заарештований 
10 лютого 1938 р. за шпигунську діяльність на 
користь польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито Головною військовою про-
куратурою 15 жовтня 1939 р. за недоведеності 
складу злочину (ст. 204 п. «б» КпК РРФСР), 
звільнений з-під варти 17 листопада 1939 р. 

міцев микола серафимович народився 
1912 р. у м. берковиця, Князівство болгарія. 
болгарин, із службовців, освіта незакінчена 
вища, позапарт., член вЛКСМ з 1934 р. про-
живав у Харкові. Студент ХДУ. заарештова-
ний 23 лютого 1938 р. як агент болгарської 
розвідки та член к.-р. болгарської націона-
лістичної організації (статті 541 п. «а», 546, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 28 жовтня 1938 р. (стат-
ті 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 4 листопада 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 23 жовтня 1956 р.

міцев серафим іванович народився 
1890 р. у м. берковиця, Князівство болгарія. 
болгарин, із селян, освіта вища, член вКп(б) 
з 1924 р. проживав у Харкові. Директор всеу-
країнської виставки раціоналізації та винахід-
ництва. заарештований 11 лютого 1938 р. як 
керівник болгарської к.-р. націоналістичної 
організації в Україні (ст. 541 п. «а» КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 28 жовтня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 

УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 23 жовтня 1956 р.

міцкевиЧ андрій фадейович народився 
1885 р. у с. Глибоке Дісненського пов. ві-
ленської губ. білорус, з робітників, освіта 
середня, позапарт., до 1937 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Командир полку при-
кордонного училища НКвС. заарештований 
29 вересня 1937 р. за шпигунство та к.-р. ді-
яльність (статті 541 п. «б», 20617 п. «а», 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито військовою 
прокуратурою військ НКвС ХвО 16 грудня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). Реабілітова-
ний 12 вересня 1956 р.

міцкевиЧ микола іванович народився 
1905 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. білорус, із службовців, освіта 
середня спеціальна, позапарт., до 1928 р. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Начальник 
навчальної частини школи удосконалення 
командно-технічного складу стріл. охорони 
НКШС. заарештований 4 вересня 1937 р. за 
к.-р. шпигунську роботу (ст. 547 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
9 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 7 березня 1958 р.

міШеЧко леонтій григорович народився 
1890 р. у с. Мокре пружанського пов. Гроднен-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. плисове Лозівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. во-
рошилова. заарештований 10 лютого 1938 р. 
за антирад. агітацію та пораженські настрої 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вов-
чанським Рв НКвС 13 лютого 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

міШкевиЧ валентин авгóстович наро-
дився 1904 р. у с. Тартак Новоград-волинсько-
го пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Сердо-
бин Яр вільхуватського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «за заможне життя». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселений 
з прикордонної смуги. заарештований 23 лис-
топада 1937 р. як член к.-р. націоналістичної 
польської організації (статті 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. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 16 січня 1961 р.

міщанин сергій іванович народився 
1880 р. у с. Сергіївка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у м. Ло-
зова Лозівського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1929 р. розкуркулений, по-
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збавлений виборчих прав. заарештований 
5 березня 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР), справу закрито Коломацьким 
Рв НКвС 10 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 15 лютого 1939 р. 

міщенко андрій микитович народився 
1893 р. і проживав у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. Регент 
церковного хору. заарештований 6 квітня 
1938 р. як член антирад. церковної фашист-
ської організації (статті 548, 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 13 червня 1958 р. 

міщенко архиï тихонович народився 
1904 р. у с. Ніколаєвка Курської губ. Росі-
янин, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Колонтаївка Дворічанського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. во-
рошилова. заарештований 2 вересня 1937 р. 
за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Харків-
ським облсудом 2 грудня 1938 р. виправданий. 

міщенко василь петрович народився 
1880 р. у м. Краснокутськ богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у сел. Крас-
нокутськ Краснокутського р-ну Харківської 
обл. пенсіонер. заарештований 26 вересня 
1937 р. як член антирад. націоналістичної ор-
ганізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 20 листопада 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. помер 1938 р. у Харківській 
в’язниці № 1. Реабілітований 29 липня 1977 р.

міщенко василь семенович народився 
1893 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. пастух 
плодовочу. У 1931 р. розкуркулений, позбав-
лений виборчих прав. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за антирад. прояви та висловлювання 
(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 12 червня 1989 р.

міщенко гóрій якович народився 
1890 р. у с. бірки зміївського пов. Харківської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав і працював колійним 
майстром на ст. безпалівка півд. залізниці. 
заарештований 8 вересня 1937 р. як член к.-р. 
шпигунської диверсійної 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 16 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 серпня 1957 р.

міщенко іван тихонович народив-
ся 1913 р. у зміївському пов. Харківської 
губ. Українець, з робітників, освіта серед-
ня спеціальна, позапарт., у 1928—1937 рр. 
член вЛКСМ. Служив у м. благовещенськ 
Амурської обл. помічник начальника штабу 
окремого 9-го радіорозвідувального дивізіону, 
старший лейтенант. заарештований 8 вересня 
1937 р. за шпигунську діяльність (ст. 581 п. «б» 
КК РРФСР) і військовою колегією верховно-
го Суду СРСР 29 березня 1938 р. (статті 581 
п. «б», 587, 588, 5811 КК РРФСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна і позбавленням військового звання 
«старший лейтенант». Розстріляний 30 берез-
ня 1938 р. у м. благовещенськ Амурської обл. 
Реабілітований 16 січня 1958 р.

міщенко йосиï юхимович народився 
1876 р. у с. Старовірівка Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Сторож Старовірівської МТС. У 1929 р. роз-
куркулений і висланий на 3 роки до Устьку-
ломського р-ну північного краю. заарешто-
ваний 7 вересня 1937 р. за агітацію за вихід 
з колгоспів (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 26 жовтня 1989 р.

міщенко (Реïрева) катерина олексан-
дрівна народилася 1890 р. у Санкт-петербурзі. 
Росіянка, з дворян, освіта вища, позапарт. 
проживала у Харкові. викладачка в школі мі-
ліції та ХАДІ. заарештована 11 березня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 17 жовтня 1939 р. за шпигунство по-
збавлена волі у вТТ на 5 років. Термін пока-
рання відбувала в Картабі. звільнена 19 серп-
ня 1946 р. проживала в м. Троїцьк Челябін-
ської обл. заарештована 4 листопада 1949 р. 
і ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 1 березня 1950 р. за шпигунство (ст. 586 
КК РРФСР) вислана на поселення до Ново-
сибірської обл. Реабілітована 4 травня 1989 р.

міщенко кирило іванович народився 
1867 р. у с. Литвинівка валківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. без певного місця проживання. 
без певних занять. заарештований 10 серпня 
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 26 квітня 1989 р. 

міщенко микола сïиридонович, на-
родився 1894 р. у с. Олійники Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
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селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комарівка Харківського р-ну Харківської 
обл. бригадир навчального господарства ім. 1 
Травня. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 30 квітня 1938 р. як член повстанської 
к.-р. організації (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб ХОУ НУвС 9 бе-
резня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звіль-
нений з-під варти 16 березня 1939 р.

міщенко михайло трохимович народив-
ся 1890 р. у с. пекельне Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Кегичів-
ка Кегичівського р-ну Харківської обл. Сіль-
госпробітник радгоспу «Кегичівка». У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
Нарсудом 2-ї дільниці полтавського окр. 14 бе-
резня 1929 р. (ст. 57 КК УСРР) засуджений на 
10 років позбавлення волі. Термін покарання 
відбував на будівництві біломор-балтійського 
каналу. [У 1936 р. втік з місця ув’язнення.]. за-
арештований 7 вересня 1937 р. за втечу з вТТ 
та 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. На 1962 р. проживав 
у с. Сахновщина Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Реабілітований 18 травня 1962 р.

міщенко павло Романович народився 
1898 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. заарешто-
ваний 14 квітня 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. 20 квітня 1938 р. 
(статті 542, 5410, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 травня 
1938 р. Реабілітований 26 лютого 1960 р.

міщенко петро данилович народився, 
1903 р. у с. Артільне павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Хлібне 
Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
депо ст. Лозова півд. залізниці. заарештова-
ний 2 листопада 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 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 м. Свободний 
Хабаровського краю. На 1958 р. проживав 
у сел. панютине Лозівського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 27 червня 1958 р. 

міщенко порфирій миколайович на-
родився 1888 р. у с. Добренька Костянтино-
градського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, позапарт., освіта початкова. проживав 
у м. Красноград Красноградського р-ну Хар-

ківської обл. Тесля дитячої комуни. У 1932 р. 
розкуркулений. заарештований [8 грудня] 
1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 КК УРСР), 
справу не завершено.

міщенко терентій терентійович на-
родився 1905 р. у с. процівка Роменського 
пов. полтавської губ. Українець, з робітників, 
освіта незакінчена вища, позапарт., у 1932—
1936 рр. кандидат у члени вКп(б). прожи-
вав у с. біловоди Миропільського р-ну Хар-
ківської обл. Учитель СШ. заарештований 
9 липня 1938 р. як член української націона-
лістичної повстанської організації (статті 548, 
5411 КК УРСР), справу закрито Миропіль-
ським Рв НКвС 20 грудня 1938 р. (ст. 4 п. «д» 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

міщенко тихін андрійович народився 
1886 р. у с. Дергачі Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживав у с. Дергачі Дергачівського 
р-ну Харківської обл. Робітник лісництва. 
У 1930 р. розкуркулений і висланий до пів-
нічного краю. На засланні перебував у м. во-
логда, у 1932 р. звільнений через хворобу. 
заарештований 21 вересня 1937 р. як розкур-
кулений, що втік з місця вислання (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. 
постановою УНКвС по Харківській обл. від 
7 березня 1939 р. з-під варти звільнений, спра-
ву направлено прокурору Харківської обл. 
на припинення за ст. 197 ч. 2 КпК УРСР. 
Справу закрито заступником Харківського 
облпрокурора у спецсправах 5 червня 1939 р.

міщенко Улян микитович народив-
ся 1872 р. на хут. Міщенків валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Андріївка 
балаклійського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх цегельного заводу артілі ім. Шевчен-
ка. У 1929 р. майно частково конфісковано. 
У 1930 р. розкуркулений, позбавлений вибор-
чих прав. заарештований 9 вересня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
знято зі слухання особливої трійки УНКвС 
по Харківській обл. через похилий вік обви-
нуваченого і направлено до спецколегії Хар-
ківського облсуду. Рішення у справі відсутнє. 
Реабілітований 21 квітня 1994 р.

міщеРяк іван назарович народився 
1893 р. у с. Мурафа богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Мурафа Красно-
кутського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. заарештований 4 листопада 1937 р. 
за к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 14 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
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розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 28 квітня 1989 р.

мкРтиЧан (микиртичан) васïóр мкрти-
чович народився 1911 р. у м. ван, Туреччи-
на. вірменин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Чистильник 
взуття артілі «Схід». заарештований 11 квітня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної шпи-
гунської диверсійної організації (статті 546, 
549, 5410, 5411 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 4 листопада 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 10 листопада 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 26 червня 1964 р.

мкРтиЧан григорій мовсесович народив-
ся 1906 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, з кус-
тарів, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар артілі з ремонту взуття. заарештований 
18 квітня 1938 р. як член антирад. повстан-
сько-терористичної організації «Дашнакцутюн» 
(статті 542, 5411 КК УРСР), постановою УДб 
УНКвС по Харківській обл. від 9 лютого 1939 р. 
справу направлено прокурору на припинення 
за недостатності зібраних доказів, звільнений 
з-під варти 15 лютого 1939 р. Справу закрито 
Харківською облпрокуратурою 2 жовтня 1939 р.

млазев михайло миколайович наро-
дився 1900 р. у с. петрівка бахмутського пов. 
Катеринославської губ. болгарин, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач групи планово-економічного 
відділу заводу ім. Шевченка. заарештований 
10 квітня 1938 р. за шпигунську роботу (ст. 541 

п. «а» КК УРСР і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 29 вересня 1938 р. (ст. 546 
КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 9 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 25 квітня 1989 р.

млинаРська єфросинія йосиïівна на-
родилася 1904 р. у м. Мирополля Суджансько-
го пов. Курської губ. Українка, із службовців, 
освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Домогосподарка. заарештована 26 жов-
тня 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. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Акмолінському відділенні 
Картабу. На 1958 р. проживала в Харкові. Ре-
абілітована 10 травня 1957 р.

млинаРський залман олександрович 
народився 1894 р. у м. Лодзь Лодзинського 
пов. петроковської губ. єврей, з робітників, 
освіта початкова, позапарт., у 1917 р. член 
бунду, у 1932—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. Робітник артілі «політкатор-
жанин». заарештований 12 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність (статті 5410 ч. 1, 546 

КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР 
і прокурора СРСР від 16 листопада 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) і особливої наради при НКвС СРСР 
від 19 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував у Каргопольтабі. На 1955 р. 
проживав у сел. Комарівка Харківського р-ну. 
Реабілітований 12 листопада 1955 р.

млинаРський федір михайлович на-
родився 1900 р. у м. замостя замостського 
пов. Люблінської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт., у 1919—
1923 рр. член РКп(б). проживав у Харкові. 
Начальник школи снайперів облради Тсо-
авіахіму. заарештований 20 жовтня 1937 р. 
за участь у антирад. військово-фашистській 
змові (статті 541 п. «а», 548, 5411 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
7 січня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 8 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 20 березня 1958 р.

мнУШко кирило григорович народився 
1893 р. у с. Дубравне Ізюмського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. привілля Друге 
Слов’янського р-ну Донецької обл. Робіт-
ник Краматорського машинобудівного заво-
ду. У 1929 р. розкуркулений. 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 10 січня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 липня 1963 р.

мовнін григорій савелійович народився 
1902 р. у м. пропойськ Могильовської губ. 
єврей, з промисловців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. заступник началь-
ника фабрики механізованого обліку залізниць 
України. заарештований 21 жовтня 1937 р. як 
член к.-р. троцькістської шкідницької органі-
зації (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) і військо-
вою колегією верховного Суду СРСР 27 берез-
ня 1938 р (статті 548, 549, 5411 КК УРСР) за-
суджений до розстрілу з конфіскацією особис-
того майна. Розстріляний 27 березня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 10 листопада 1956 р.

мовсесян погос кероïович народив-
ся 1875 р. у Туреччині. вірменин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Сторож фабрики. заарештований 3 березня 
1938 р. як член к.-р. дашнацької шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою 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.
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мовЧан єлисей олександрович народив-
ся 1889 р. у с. Григорівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Гри-
горівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Сталінської конституції. за-
арештований 11 лютого 1938 р. як член к.-р. 
організації та за антирад. шкідницьку діяль-
ність (статті 542, 547, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито близнюківським Рв НКвС 
25 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мовЧан іван іванович народився 1917 р. 
у с. велика писарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1932—1937 рр. член 
вЛКСМ. проживав у сел. Люботин Харків-
ського р-ну Харківської обл. Робітник ва-
гоноремонтного пункту ст. Люботин півд. 
залізниці. заарештований 9 вересня 1937 р. 
за приховування свого куркульського соці-
ального походження під час влаштування на 
роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
29 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
8 років. звільнений з-під варти достроково 
у 1944 р. проживав у м. богодухів Харківської 
обл. Реабілітований 18 липня 1986 р.

мовЧан іван михайлович народився 
1878 р. у с. велика писарівка богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. велика 
писарівка великописарівського р-ну Харків-
ської обл. Селянин-одноосібник. заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), справу закрито вели-
кописарівським Рв НКвС 23 квітня 1938 р. за 
недостатності доказів злочину.

мовЧан ілля андрійович народився 
1901 р. у с. Різдвянка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Красно-
павлівка Лозівського р-ну Харківської обл. 
Конюх млина № 24 Харсільборошна. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 4 березня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито прокурором Лозівського р-ну 
3 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

мовЧан микола прокоïович народив-
ся 1894 р. у с. вільшани Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник заводу № 183. заарештований 15 квіт-
ня 1938 р. за шпигунство та шкідництво 
(статті 546, 547 КК УРСР) і особливою трій-
кою УНКвС по Харківській обл. 24 вересня 
1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 

29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
13 листопада 1959 р.

мовЧан ничиïір герасимович народив-
ся 1902 р. у с. Новоолександрівка павлоград-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка близню-
ківського р-ну Харківської обл. Сільгоспро-
бітник радгоспу «Ударник». У 1932 р. виклю-
чений з колгоспу як куркуль. заарештований 
26 жовтня 1937 р. за к.-р. роботу (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 26 червня 1989 р.

мовЧан семен овсійович народився 
1886 р. у с. вертіївка Харківського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у с. вертіївка богоду-
хівського р-ну Харківської обл. Член колгос-
пу «Незаможник». заарештований 6 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. 7 квітня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 квітня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 10 жовтня 1958 р.

мовЧан яків савич народився 1894 р. 
у с. Судилків заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Шляхове Кегичів-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
ім. ворошилова. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 4 лютого 1938 р. як 
член куркульської повстанської організації, 
шкідництво та антирад. агітацію (статті 547, 
5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 24 квітня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
3 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
23 березня 1989 р.

могила-лещанський яків дми-
трович народився 1895 р. у с. Мокриця за-
славського пов. волинської губ. поляк, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Диктор Харківського радіокоміте-
ту. заарештований 23 жовтня 1937 р. за к.-р. 
шпигунську діяльність (ст. 546 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.

могилат андрій корнійович народився 
1894 р. у с. Машівка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Українець, із службов-
ців, освіта вища, позапарт. проживав у Хар-
кові. завідувач навчальної частини робітфаку 
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будівельного інституту. заарештований 2 серп-
ня 1937 р. за антирад. діяльність і належність 
до антирад. націоналістичної організації (стат-
ті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 3 груд-
ня 1937 р. (ст. 5411 КК УРСР) позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання від-
бував у Східтабі. постановою слідчастини УДб 
УНКвС по Харківській обл. від 16 лютого 
1940 р. строк покарання скорочено до фактич-
но відбутого. Реабілітований 14 квітня 1995 р.

могилевський ілля маркович на-
родився 1899 р. у м. полтава полтавської губ. 
єврей, з [міщан], письмен., позапарт. прожи-
вав у Харкові. завідувач виробничого відділу 
облпромхарчоспілки. заарештований 19 квіт-
ня 1938 р. як член антирад. шпигунської 
організації (статті 546, 5411 КК УРСР), по-
мер 3 листопада 1938 р. у лікарні Харківської 
в’язниці № 5. Реабілітований 1 березня 1958 р.

могилевський марко дмитрович на-
родився 1898 р. на хут. Таранушівка Ізюм-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 
обл. Робітник ІпРзу. заарештований 14 січня 
1938 р. за шкідництво та антирад. агітацію 
(статті 547, 5410 КК УРСР) і лінсудом півн.-
Донецької залізниці в спецскладі 22 липня 
1938 р. (ст. 5410 КК УРСР) засуджений на 
5 років позбавлення волі у вТТ з пораженням 
у правах на 3 роки. після перегляду справи 
згідно з ухвалою залізничної колегії верховно-
го Суду СРСР від 15 вересня 1938 р. лінсудом 
21 лютого 1939 р. винесено вирок такий же як 
попередній, але ухвалою від 21 квітня 1939 р. 
справу закрито зі звільненням з-під варти.

могилевський олександр мойсейо-
вич народився 1900 р. у м. Маріуполь Ма-
ріупольського пов. Катеринославської губ. 
єврей, із службовців, освіта вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Економіст ХТз. зааре-
штований 27 січня 1938 р. як член к.-р. орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 16 квіт-
ня 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.

могилевський сергій кононович на-
родився 1892 р. у с. борисівка Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник заводу № 193. Розкуркулений. зааре-
штований 8 березня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), Харківським облсудом 
10 квітня 1939 р. справу направлено на дослі-
дування зі звільненням з-під варти на підписку 
про невиїзд. Справу закрито УДб УНКвС по 

Харківській обл. 8 липня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) з анулюванням підписки про 
невиїзд. Реабілітований 23 листопада 1994 р.

могилін артем іванович народився 
1891 р. у с. Іванівка вовчанського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. петропавлівка 
вовчанського р-ну Харківської обл. Конюх 
лікарні. заарештований 9 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і спец-
колегією Харківського облсуду 7 січня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 4 роки 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 1 рік. Реабілітований 23 січня 1990 р.

могилко (могилка) йосиï савелійович 
народився 1888 р. у с. петропавлівка вов-
чанського пов. Харківської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. білий Колодязь вовчанського р-ну 
Харківської обл. Конюх лікарні. У 1931 р. 
за злісну нездачу та переховування хліба за-
суджений на 8 років позбавлення волі. за-
арештований 12 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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.

могильницький іван адольфович 
народився 1899 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. волоська 
балаклія Шевченківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 13 серпня 1937 р. як 
член польської націоналістичної к.-р. органі-
зації пОв, за шпигунську та к.-р. діяльність 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і комісією 
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 1 вересня 1989 р.

могильницький іван войцехович 
народився 1900 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Михай-
лівка Сахновщинського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний маяк». У 1935 р. 
в адміністративному порядку переселе-
ний з прикордонної смуги. заарештований 
22 листопада 1937 р. як член к.-р. націоналіс-
тичної організації (статті 5410, 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. Розстріляний 25 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.
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могильницький ксенофонт север’я-
нович народився 1894 р. у с. Терешполь Лю-
блінської губ. Українець, із священнослу-
жителів, освіта незакінчена вища, позапарт. 
проживав у Харкові. Економіст Головного 
управління шовкової промисловості. зааре-
штований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської організації РОвС та за антирад. 
агітацію (статті 542, 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 18 грудня 1959 р.

могильницький мечислав войце-
хович народився 1902 р. у с. Цмівка заслав-
ського пов. волинської губ. поляк, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Михайлівка Сахновщинського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу «Червоний маяк». 
У 1930 р. під слідством ДпУ УСРР за антирад. 
агітацію. 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 2 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований у лютому 1989 р.

могильницький яків станіславович 
народився 1903 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Та-
вільжанка Дворічанського р-ну Харківської 
обл. Робітник Дворічанського бурякопункту. 
У 1936 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 20 січня 1938 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським облсу-
дом 4 вересня 1939 р. виправданий за недо-
веденості складу злочину.

могильов іван кононович народився 
1894 р. у с. Милівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Милівка близнюківського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу «Червона нива». 
заарештований 14 березня 1938 р. як член 
антирад. організації та за антирад. агітацію 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 22 березня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) засуджений на 1 рік 8 діб позбавлення 
волі у вТТ і з зарахуванням попереднього 
ув’язнення термін покарання вважався від-
бутим. Реабілітований 17 січня 1994 р.

могилянський юхим якимович на-
родився 1910 р. у м. полтава полтавської 
губ. єврей, соціальне походження невідоме, 

освіта вища, позапарт., у 1930—1938 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Економіст ме-
блевої фабрики на ст. Рижов півд. залізни-
ці. заарештований 6 червня 1938 р. як член 
антирад. сіоністсько-шпигунської організації 
(статті 546, 5411 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 16 лютого 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі звільнен-
ням з-під варти.

могУта іван харламович народився 
1876 р. у с. боровичі Новгород-Сіверського 
пов. Чернігівської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Інспектор Держбанку. заарештований 
28 вересня 1937 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР), звільнений з-під 
варти 28 листопада 1937 р. за постановою 
УДб ХОУ НКвС. Справу закрито військовою 
прокуратурою ХвО 10 жовтня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР). 

модейШа вероніка людвігівна народи-
лася 1886 р. у с. запашка Слонімського пов. 
Гродненської губ. Литовка, із селян, пись-
мен., позапарт. проживала в Харкові. Робіт-
ниця заводу № 183. заарештована 17 листо-
пада 1937 р. як дружина засудженого (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 29 травня 1938 р. як соціально небез-
печний елемент вислана до Казахстану на 
5 років. На засланні перебувала в м. Аральськ 
Кзил-Ординської обл. Казахської РСР. На 
1957 р. проживала в м. вільнюс Литовської 
ССР. Реабілітована 25 квітня 1958 р. 

модлевський владислав антонович 
народився 1884 р. у м. Ставишине Каліської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Чоботар арті-
лі ім. Шмідта. заарештований 5 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 1 груд-
ня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 від 
11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

моєРман абрам савелійович народив-
ся 1902 р. у м. юрбург Россієнського пов. 
Ковенської губ. єврей, із службовців, освіта 
вища, член вКп(б) з 1928 р. проживав у Хар-
кові. Лікар клініки Харківського медичного 
інституту, кандидат медичних наук. заареш-
тований 5 травня 1938 р. за к.-р. настрої та 
шпигунську діяльність (статті 546, 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 19 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

можейко анатолій станіславович (єв-
стафійович) народився 1897 р. у с. Судимонт 



655Біографічні довідки громадян, що зазнали політичних репресій з 08.1937 до 12.1938

заславського пов. волинської губ. Українець, 
із селян, освіта початкова, позапарт. про-
живав у с. Новодмитрівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. Іл-
ліча. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. зааре-
штований 19 січня 1938 р. як член к.-р. орга-
нізації (статті 5410, 5411 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 20 квітня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 3 січня 1961 р.

можейко борис (бронько) францович 
народився 1904 р. у с. Судимонт 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. 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 18 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 жовтня 1961 р.

можейко тадеóш францович наро-
дився 1899 р. у с. Михайлючка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. безмятеж-
не Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «привіт». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації пОв (статті 5411, 5410 ч. 1 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 роз-
стріл. Розстріляний 15 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 18 червня 1960 р.

можний олександр федорович на-
родився 1898 р. у Харкові. Українець, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живав у сел. південний Харківського р-ну 
Харківської обл. безробітний. заарештова-
ний 10 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність 
(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 19 грудня 1937 р. у Харкові. Реабі-
літований 27 липня 1989 р.

мозговенко антоніна кононівна наро-
дилася 1906 р. і проживала у Харкові. Українка, 
із селян, освіта початкова, позапарт. Манікюр-
ниця молочного заводу. заарештована 24 квіт-
ня 1938 р. як дружина члена антирад. терорис-

тичної організації і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 2 червня 1938 р. як соці-
ально небезпечний елемент віддана під гласний 
нагляд органів НКвС за місцем проживання  
на 2 роки. Реабілітована 19 березня 1957 р.

мозговий марко якович народився 
1898 р. у с. Мирне богодухівського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Шарівка богодухів-
ського р-ну Харківської обл. Шофер колгоспу 
ім. петровського. заарештований 7 березня 
1938 р. за антирад. настрої (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.

мозиРський полікарï север’янович 
народився 1896 р. у м. Липовець Липовецький 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. берестове 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Молотова. У 1933 р. ухвалою осо-
бливої наради при колегії ОДпУ за к.-р. ді-
яльність позбавлений волі на 3 роки. У 1934 р. 
висланий з прикордонної смуги, а в 1936 р. 
в адміністративному порядку переселений до 
Куп’янського р-ну. заарештований 9 липня 
1938 р. як член к.-р. польської націоналіс-
тичної організації, за к.-р. діяльність та шкід-
ництво (статті 542, 547, 5410, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 25 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 
5410 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 17 травня 1960 р.

мозолевський василь костянтинович 
народився 1897 р. у м. Скідень Гродненсько-
го пов. Гродненської губ. білорус, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харко-
ві. бухгалтер артілі «Коопшкірбрухт». за-
арештований 15 березня 1938 р. як член к.-р. 
білогвардійської організації (статті 5410, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 4 травня 
1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) виправданий 
за недоведеності складу злочину.

мозолевський володимир петрович 
народився 1884 р. у с. бурлук вовчанського 
пов. Харківської губ. Росіянин, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. бурлук 
великобурлуцького р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1931 р. розкуркулений. 
заарештований 5 травня 1938 р. як член к.-р. 
організації (статті 541 п. «а», 5410 ч. 1 КК 
УРСР), справу закрито великобурлуцьким 
Рв НКвС 31 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК 
УРСР). звільнений з-під варти 2 лютого 1939 р.

моЇсеєв василь гаврилович народив-
ся 1885 р. у с. прусське воронезького пов. 
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воронезької губ. Росіянин, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. Горохуватка борівського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 1 квіт-
ня 1938 р. як член к.-р. антирад. організа-
ції (статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
31 березня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 3 квітня 1939 р.

моЇсеєв георгій йосиïович народився 
1872 р. у с. єлець єлецького пов. Орловської 
губ. Росіянин, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. юрисконсульт 
трамвайного тресту. заарештований 26 берез-
ня 1938 р. як член антирад. військової есерів-
ської 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. Роз-
стріляний 23 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 15 березня 1957 р.

моЇсеєв євген мойсейович народив-
ся 1909 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта середня, позапарт. Тех-
нік-нормувальник будівельного управління 
№ 2. заарештований 28 квітня 1938 р. за шпи-
гунську діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 29 січня 1939 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

моЇсеєв михайло васильович наро-
дився 1883 р. у с. Осташево Рузького пов. 
Московської губ. Росіянин, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт., у 1919—1921 рр. 
член РКп(б). проживав у с. зачепилівка за-
чепилівського р-ну Харківської обл. безробіт-
ний. У 1935 р. за шкідництво на будівництві 
ветлікарні засуджений на 1,5 роки позбавлен-
ня волі. заарештований 3 серпня 1937 р. за 
к.-р. троцькістську 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. Реабілі-
тований 22 жовтня 1965 р.

моЇсеєва олександра йосиïівна наро-
дилася 1897 р. і проживала у Харкові. Росіян-
ка, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Медсестра санчастини УНКвС по Харків-
ській обл. заарештована 8 червня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність на користь Німеч-
чини (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 11 жовтня 1939 р. 
термін попереднього ув’язнення зарахований 
як термін покарання зі звільненням з-під вар-
ти. Реабілітована 31 березня 1989 р.

моЇсеєнко іван якович народився 
1896 р. на хут. Діхтярка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Діхтярка 

Нововодолазького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. петровського. заарештований 
23 березня 1938 р. як сектант-баптист та за 
к.-р. агітацію (статті 5410 ч. 2, 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 27 травня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

моЇсеєнко кирило антонович наро-
дився 1880 р. у с. Станичне валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Станич-
не Нововодолазького р-ну Харківської обл. 
Тесля за наймом. У 1928 р. позбавлений ви-
борчих прав. У 1930 р. розкуркулений. зааре-
штований 31 жовтня 1937 р. 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. 
Справу закрито Нововодолазьким Рв НКвС 
21 лютого 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

мойжесон яків ізраїльович народився 
1896 р. у м. Калушин варшавської губ. єв-
рей, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
проживав у Харкові. Майстер артілі «Кооп-
валпром». заарештований 13 серпня 1937 р. за 
розвідувальну діяльність на користь польщі 
(статті 546, 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 
розстріл. Розстріляний 27 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 9 грудня 1958 р.

мойсеєв костянтин дмитрович народив-
ся 1895 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, з вій-
ськовослужбовців, освіта середня, позапарт. 
проживав у Харкові. Інженер південмонтаж-
буду. заарештований 8 березня 1938 р. як член 
антирад. організації РОвС (статті 542, 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 28 лютого 1989 р.

мойсеєнко євген петрович народився 
у 1906 р. с. Іванківці проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із службовців, 
освіта вища, позапарт. проживав у сел. Ме-
рефа Харківського р-ну Харківської обл. На-
чальник будівельного поїзду півд. залізниці. 
заарештований 22 жовтня 1937 р. як член к.-р. 
диверсійної організації (статті 547, 5411 КК 
УРСР) і військовою колегією верховного Суду 
СРСР 27 серпня 1938 р. (статті 547, 548 через 
ст. 20, 5411 КК УРСР) засуджений на 10 років 
тюремного ув’язнення з пораженням у правах 
на 5 років і конфіскацією особистого майна. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
28 листопада 1940 р. вирок військової колегії 
верховного Суду СРСР скасовано, справу на-
правлено на новий розгляд зі стадії поперед-
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нього слідства. Справу закрито ДТв ГУДб 
НКвС півд. залізниці 1 березня 1941 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мойсеєнко іван пантелеймонович на-
родився 1900 р. у с. Корбині Івани богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Корбині Івани богодухівського р-ну 
Харківської обл. Конюх радгоспу «Мар’їне» 
в Охтирському р-ні. Ухвалою особливої на-
ради при колегії ДпУ УСРР у 1930 р. (ст. 5410 
КК УСРР) висланий до північного краю на 
3 роки. заарештований 9 лютого 1938 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою 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. Реабілітований 
18 липня 1958 р.

мойсеєнко костянтин євтихійович 
народився 1897 р. у с. бабаї Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Костян-
тинівка зміївського р-ну Харківської обл. Ро-
бітник харківської бази культторгу. У 1933 р. 
майно частково конфісковано. заарештова-
ний 12 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 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. 
Термін покарання відбував у Хабаровському 
краї. На 1960 р. проживав у с. бабаї Харків-
ського р-ну Харківської обл. Реабілітований 
23 вересня 1960 р.

мойсеєнко олексій герасимович на-
родився 1904 р. на хут. Семенів Яр богоду-
хівського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав на хут. Семенів Яр богодухівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Червоний 
промінь». Ухвалою особливої наради при ко-
легії ДпУ УСРР від 8 квітня 1931 р. висланий 
до північного краю на 3 роки. заарештова-
ний 6 вересня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особливої трійки 
УНКвС по Харківській обл. від 16 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Реабілітований 13 березня 1989 р.

мойсеєнко Роман васильович наро-
дився 1899 р. у с. бабаї Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Старший технічний керівник фабрики ме-
ханізованого обліку НКШС. заарештований 
15 грудня 1937 р. за к.-р. націоналістичну агі-
тацію та за участь у роботі «просвіти» у ми-
нулому (ст. 5410 ч.1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 23 бе-
резня 1938 р. (статті 547, 5410 ч. 1 КК УРСР) 

винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
4 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
26 квітня 1957 р.

мойсеєнко юхим пилиïович наро-
дився 1893 р. на хут. вовчий Яр Ізюмського 
пов. Харківської губ. Українець, з торговців, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Черво-
ний Став борівського р-ну Харківської обл. 
бригадир городників колгоспу «Червоний 
Став». У 1934 р. засуджений за к.-р. діяль-
ність. заарештований 3 жовтня 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 бамтабі. Справу закрито ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 12 лютого 1944 р. 
зі звільненням з-під варти.

мойсейовиЧ марія пилиïівна наро-
дилася 1903 р. у м. Надвірна Надвірнянського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українка, з робітників, освіта ви-
ща, позапарт., у минулому член компартії Че-
хословаччини, у 1928—1935 рр. член вКп(б). 
проживала у Харкові. працівниця архіву по-
ліграфічної бази № 2 тресту «Укрполіграф». 
заарештована 11 березня 1938 р. за шпигун-
ство (ст. 541 п. «а» КК УРСР), 23 квітня 1939 р. 
звільнена з-під варти на підписку про невиїзд, 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 30 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) з анулюванням підписки про невиїзд.

мойсов стеïан федорович народив-
ся 1895 р. у с. Кальманці Хотинського пов. 
бессарабської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Дар-
Надежда Сахновщинського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «Серп і молот». У 1930 р. 
розкуркулений. заарештований 19 грудня 
1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 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 2 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

мокієнко іван павлович народився 
1905 р. у с. Соколів зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач дільниці заводу № 183. заарешто-
ваний 6 березня 1938 р. за шпигунську та 
диверсійну роботу (статті 546, 549 КК 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.

мокляк полікарï андрійович народився 
1900 р. у с. Надеждине Костянтиноградського 
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пов. полтавської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у сел. Лозо-
ва Лозівського р-ну Харківської обл. Робітник 
Трансторгхарчу. У 1930 р. розкуркулений, по-
збавлений виборчих прав і виключений з кол-
госпу як куркуль. заарештований 7 жовтня 
1937 р. за к.-р. роботу (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і ухвалою особливої трійки УНКвС по Харків-
ській обл. від 20 листопада 1937 р. позбавлений 
волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував у Амуртабі у м. Свободний Хаба-
ровського краю. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 8 вересня 1945 р. строк  
покарання скорочено на 6 міс., звільнений 
з-під варти 7 квітня 1947 р. На 1956 р. про-
живав у сел. Хандига Тампонського р-ну Якут-
ської АРСР. Реабілітований 7 грудня 1956 р.

мокРий віктор Устимович народився 
1880 р. у с. Новоіванівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Новоіванівка Лозівського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. 1 Травня. зааре-
штований 25 жовтня 1937 р. за к.-р. 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 1 лютого 1994 р.

мокРий манило данилович народився 
1887 р. у с. Іванчуківка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Куньє Савинського 
р-ну Харківської обл. Сільгоспробітник рад-
госпу «Червоний жовтень». Майно конфіско-
ване. заарештований 13 жовтня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (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 29 червня 1989 р.

мокРий михайло мойсейович наро-
дився 1890 р. у с. Страсне павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Страсне Лозівського р-ну Харківської 
обл. Сторож паровозного депо ст. Лозова 
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 15 жовтня 1937 р. 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у Локчимтабі. На 1957 р. 
проживав за старою адресою. Реабілітований 
24 січня 1958 р. 

мокРожицький леоïольд семенович 
народився 1890 р. у м. Рига Ліфляндської 
губ. Латвієць, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт., у 1930—1936 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ХЕТзу. зааре-
штований 4 грудня 1937 р. за шпигунську 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 11 лютого 1958 р.

мокРоУс варвара гнатівна народила-
ся 1892 р. у с. бобрик Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживала у Харкові. Ста-
тистик Українського туберкульозного інсти-
туту. заарештована 23 лютого 1938 р. як дру-
жина члена ЦК УпСР, за письмовий зв’язок 
з колишніми членами УпСР та особами, що 
перебувають на засланні за антирад. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
11 жовтня 1939 р. за участь у к.-р. організації 
позбавлена волі у вТТ на 3 роки. Термін по-
карання відбувала в Івдельтабі. Реабілітована 
4 квітня 1989 р.

мокРоцький володимир стеïанович 
народився 1878 р. у м. Дивин Кобринсько-
го пов. Гродненської губ. білорус, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1924—1934 рр. 
член вКп(б). проживав на роз’їзді букине 
півн.-Донецької залізниці в Ізюмському р-ні 
Харківської обл. Диспетчер ст. Ізюм півн.-
Донецької залізниці. заарештований 27 жов-
тня 1937 р. як член к.-р. троцькістської те-
рористичної організації (статті 548, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 17 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 29 лис-
топада 1937 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. 
Реабілітований 27 квітня 1957 р. 

молибога мóсій гордійович, див. ДЕ-
ÏАН²ОТ² Олåêñàíäð Гîðä³йîâèч (Ìîлèáîгà Ìó-
ñ³й Гîðä³йîâèч).

молнаР леонтій григорович народився 
1895 р. у м. Тячів, Королівство Угорщина 
Австро-Угорської імперії. Угорець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. завгосп патефонного заводу. заарешто-
ваний 29 квітня 1938 р. як член антирад. к.-р. 
повстанської організації (статті 541 п. «б», 548, 
5411 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 17 жовтня 1938 р. (стат-
ті 542, 546, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 27 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 1 квітня 1958 р.

молодецький петро леонтійович на-
родився 1885 р. у с. Тріски заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Нехвороща Нехво-
рощанського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу ім. Чапаєва. У 1935 р. в адміністратив-
ному порядку переселений з прикордонної 
смуги. заарештований 18 вересня 1937 р. за 
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к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і комісі-
єю 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 10 серпня 1989 р.

молодецький петро миколайович 
народився 1891 р. у м. Сімферополь Таврій-
ської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
середня, позапарт. проживав у Харкові. бух-
галтер вторкольормету. Ухвалою особливої 
наради при колегії ДпУ УСРР від 1 грудня 
1930 р. (статті 5410, 5411 КК УСРР) висланий 
до північного краю на 3 роки, а ухвалою 
судової трійки при колегії ДпУ УСРР від 
2 червня 1932 р. звільнений від заслання до-
строково з позбавленням права проживан-
ня у 12-ти населених пунктах згідно з 2-м 
списком наказу № 19/10 від 11 січня 1930 р. 
терміном на 3 роки. заарештований 10 квіт-
ня 1938 р. як колишній білий офіцер та як 
член к.-р. білогвардійської бойової організації 
(статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 квіт-
ня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 27 травня 
1938 р. у Харкові. Реабілітований 20 січня 
1997 р. і 9 липня 1956 р.

молодЧенко мартин митрофанович 
народився 1880 р. у с. Стрілеча Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, не-
письмен., позапарт. проживав у с. Стрілеча 
Липецького р-ну Харківської обл. Робітник 
Стрілечанської лікувальної трудової коло-
нії. У 1931 р. розкуркулений. заарештований 
16 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 Каштаківському 
табпункті Томасинтабу. Реабілітований 1 лю-
того 1994 р.

молодЧий іван пантелеймонович на-
родився 1893 р. у с. Дергачі Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із службов-
ців, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Дергачі Дергачівського р-ну Харківської 
обл. Робітник Харківського заводу «Серп 
і молот». заарештований 16 квітня 1938 р. як 
член антирад. організації (ст. 5411 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 15 серпня 1939 р. ви-
правданий за недоведеності складу злочину.

молодЧий йосиï трохимович наро-
дився 1894 р. у с. Дергачі Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник харківської 5-ї взуттєвої фабрики. за-
арештований 16 квітня 1938 р. за к.-р. діяль-

ність та за шпигунство на користь Німеччини 
(статті 546, 5410 КК УРСР), справу закрито 
УДб ХОУ НКвС 22 лютого 1939 р. (ст. 4. 
п. «д» КпК УРСР).

молодЧик василь григорович наро-
дився 1911 р. у с. Новоданилівка Мелітополь-
ського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Комбайн» у Лозів-
ському р-ні Харківської обл. заарештований 
1 листопада 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 ро-
ків. Термін покарання відбував у волготабі 
у м. Рибінськ Ярославської обл. На 1961 р. 
проживав у м. Мелітополь запорізької обл. 
Реабілітований 24 лютого 1961 р.

молодЧик іван григорович народився 
1903 р. у с. Іскрівка Мелітопольського пов. 
Таврійської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «Комбайн» у Лозівському р-ні Хар-
ківської обл. У 1929 р. позбавлений виборчих 
прав. заарештований 4 серпня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 10 ве-
ресня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 14 вересня 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 4 березня 1989 р.

молодЧик микола григорович наро-
дився 1907 р. у с. Іскрівка Мелітопольського 
пов. Таврійської 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 22 жовтня 1937 р. по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін по-
карання відбував в Амуртабі. Реабілітований 
17 липня 1959 р.

молодЧик олександр миколайович 
народився 1906 р. у с. Новоданилівка Ме-
літопольського пов. Таврійської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав і працював у радгоспі «Комбайн» 
у Лозівському р-ні Харківської обл. У 1928 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. розкур-
кулений. 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. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбу-
вав в Амуртабі, бамтабі. На 1960 р. проживав 
у м. Мелітополь запорізької обл. Реабілітова-
ний 9 вересня 1960 р.

молодЧик петро миколайович народив-
ся 1898 р. у с. Новоданилівка Мелітопольського  
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пов. Таврійської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав і працював 
у радгоспі «Комбайн» у Лозівському р-ні 
Харківської обл. У 1929 р. розкуркулений, 
висланий на Урал. У 1932 р. втік. 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 15 жовтня 
1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі. На 
1959 р. проживав у сел. ім. Карла Маркса Дні-
пропетровського р-ну Дніпропетровської обл. 
Реабілітований 5 червня 1959 р.

молодЧик пилиï миколайович на-
родився 1900 р. у с. Новоданилівка Меліто-
польського пов. Таврійської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював у радгоспі «Комбайн» у Лозів-
ському р-ні Харківської обл. У 1929 р. роз-
куркулений, висланий на Урал. У 1932 р. втік. 
заарештований 4 жовтня 1937 р. за к.-р. ро-
боту (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 15 жовтня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Термін покарання відбував на 
ст. Кандалакша Кіровської залізниці. Реабілі-
тований 25 серпня 1961 р.

молодюк ілля петрович народився 
1892 р. у с. василівка 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». заарештований 3 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 11 лютого 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років 
позбавлення волі в зМУ з обмеженням прав 
на 2 роки. Реабілітований 1 червня 1990 р.

молокан стеïан олександрович, див. 
ÌАЛАÊАНОÂ (Ìàлàêàí, Ìîлîêàí) Сòåïàí 
Олåêñàíäðîâèч.

молоШек адам іванович народився 
1910 р. у с. заморочене проскурівського пов. 
подільської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1929—1935 рр. член 
вЛКСМ. проживав у с. Нове Мажарове за-
чепилівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Комінтерну. заарештований 
30 серпня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС СРСР та 
прокурора СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
і особливої наради при НКвС СРСР від 
10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
1 серпня 1989 р.

молЧанов андрій стеïанович наро-
дився 1902 р. у с. печеніги вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 

освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Начальник пожежної охорони змішаної 
в’язниці. заарештований 3 жовтня 1937 р. за 
к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і від-
ділом військового трибуналу прикордонної 
і внутрішньої охорони УРСР по Харківській 
обл. 25 грудня 1937 р. (статті 54 10 ч. 1, 5621 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років позбав-
лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
4 роки. Реабілітований 23 березня 1990 р.

молЧанов борис сергійович народив-
ся 1899 р. у м. Ростов-на-Дону Ростовського 
окр. Області війська Донського. Росіянин, 
із козаків, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. безробітний, за фахом технік-кон-
структор. У 1920 р. за службу у білій армії за-
суджений на 2 роки позбавлення волі, термін 
покарання відбував у Харківській в’язниці. 
заарештований 18 грудня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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 14 квітня 1989 р.

молЧанов григорій силович народився 
1897 р. у с. Тростивець Могильовської губ. 
білорус, із селян, освіта початкова, у 1917—
1937 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Директор Мереф’янського склозаводу. за-
арештований 29 серпня 1937 р. як член к.-р. 
троцькістської організації (статті 5410 ч. 1, 5411 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 9 грудня 1937 р. (наказ НКвС 
СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 груд-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 29 грудня 
1956 р.

молЧанов захар михайлович наро-
дився 1897 р. у с. Нова водолага валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, у 1931—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у с. Мокра Рокитна Но-
воводолазького р-ну Харківської обл. Голова 
Мокророкитянської сільради. заарештований 
2 листопада 1937 р. за розвідувальну діяль-
ність на користь польщі (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 2 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 грудня 1962 р.

молЧанов микола петрович, див. ÊÓ-
ЛИÊ Ìèõàйлî Оêñåíò³йîâèч (Âàщåíêî Сòåïàí 
Сåìåíîâèч, Н³êîлàºíêî Ìèõàйлî ²âàíîâèч, Ìîл-
чàíîâ Ìèêîлà Ïåòðîâèч).

молЧанов михайло федорович наро-
дився 1902 р. у с. вільшана Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт., у 1920—1922 член 
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РКп(б), у 1925—1935 рр. член вКп(б). про-
живав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Хар-
ківської обл. Рахівник-касир млина «Червона 
зірка». У 1929 р. розкуркулений. заарештова-
ний 22 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 бамтабі. Справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), 
звільнений з-під варти 1 серпня 1939 р. На 
1968 р. проживав у с. Горенка Києво-Свято-
шинського р-ну Київської обл.

молЧанов порфирій якович народив-
ся 1900 р. у с. вільшана Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кислівка 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Рахівник 
Кислівського радгоспу. У 1930 р. розкуркуле-
ний. заарештований 10 листопада 1937 р. за 
к.-р. агітацію, вихваляння розстріляних воро-
гів народу троцькістів та популяризацію їхніх 
ідей (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 16 червня 1989 р.

молЧанов тимофій іванович народив-
ся 1902 р. у с. Муром бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав на хут. Молча-
нів Липецького р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 13-річчя РСЧА. заарештований 
8 грудня 1937 р. за шкідницьку роботу та ан-
тирад. 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. Реабілітований 26 червня 
1989 р. 

молЧанова серафима федорівна на-
родилася 1892 р. у с. Кобеляки полтавського 
пов. полтавської губ. Українка, із службовців, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живала у Харкові. Домогосподарка. зааре-
штована 22 жовтня 1937 р. як дружина члена 
к.-р. правотроцькістської організації (наказ 
НКвС СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 березня 1938 р. як член сім’ї зрадни-
ка батьківщини позбавлена волі у вТТ на 
5 років. Термін покарання відбувала у Со-
лікамбудтабі в м. боровськ Молотовської обл. 
Ухвалою особливої наради при МДб СРСР 
від 22 листопада 1947 р. судимість знято. На 
1956 р. проживала у Харкові. Реабілітована 
13 жовтня 1956 р.

моль георгій георгійович народився 
1880 р. у с. білики Кобеляцького пов. пол-
тавської губ. Німець, з робітників, письмен., 

позапарт. проживав у с. Яловенкове Хар-
ківського р-ну Харківської обл. водопровід-
ник Яловенківської сільради. заарештований 
5 травня 1938 р. за шпигунство (ст. 546 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.

моль наïолеон георгійович народився 
1891 р. у Харкові. Німець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у с. Огульці валківського р-ну 
Харківської обл. Електромонтер ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 13 січня 
1938 р. за антирад. настрої та поширення 
чуток (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. Ре-
абілітований 18 липня 1958 р.

мольтеР теодор іванович народився 
1894 р. у м. Львів провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. поляк, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Робітник заводу «Світло шахтаря». 
заарештований 7 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою особли-
вої наради при НКвС СРСР від 4 січня 1938 р. 
за к.-р. діяльність позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 7 серпня 1989 р.

мольтова ольга іванівна народила-
ся 1901 р. у с. Ольчадари бессарабської губ. 
Молдаванка, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживала в Харкові. Домогосподарка. 
заарештована 27 вересня 1937 р. як дружина 
засудженого члена антирад. організації пра-
вих (наказ НКвС СРСР № 00486 від 15 серп-
ня 1937 р.) і ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 2 листопада 1937 р. як член 
родини зрадника батьківщини позбавлена во-
лі у вТТ на 8 років. Термін покарання відбу-
вала в Сибтабі. Реабілітована 31 липня 1959 р.

момот марія юхимівна народилася 
[1881] р. у с. Киселі зміївського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, неписьмен., по-
запарт. проживала в с. Киселі Олексіївського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Кому-
ніст». У 1930 р. під арештом за участь у кур-
кульському повстанні. заарештована 5 листо-
пада 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито Олексіївським Рв 
НКвС 15 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

момот митрофан мефодійович наро-
дився 1868 р. у с. Козіївка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. Ко-
зіївка Краснокутського р-ну Харківської обл.  
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Член колгоспу ім. 14-річчя жовтня. зааре-
штований 24 березня 1938 р. як член партії 
есерів у минулому, за антирад. настрої та 
к.-р. погляди (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
27 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
21 березня 1989 р.

момот михайло Романович народився 
1914 р. у с. Циркуни Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. Служив у м. помічна Київ-
ської обл. Червоноармієць 57-го залізничного 
полку внутрішньої охорони НКвС. заарешто-
ваний 17 січня 1938 р. за к.-р. агітацію, погро-
зи вбивства політрука, невиконання наказів 
командирів (статті 548 через ст. 17, 5410 ч. 1, 
2062 п. «а», 2065 п. «б» КК УРСР) і військовим 
трибуналом прикордонної і внутрішньої охо-
рони УРСР 14 лютого 1938 р. (ст. 548 з санкції 
ст. 542 КК УРСР) засуджений на 10 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням прав 
на 3 роки. Ухвалою військової колегії верхо-
вного Суду СРСР від 5 квітня 1938 р. ст. 548 
через ст. 17 КК УРСР вилучено з вироку і за 
сукупністю злочинів (статті 5410 ч. 1, 2062 
п. «а», 2065 п. «б» КК УРСР) визначено по-
карання у 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 3 роки. Реабілітований 
20 червня 1990 р.

момот стеïан костянтинович народив-
ся 1887 р. у с. Козіївка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. пархомівка 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Ко-
нюх пархомівського цукрозаводу. У 1931 р. 
розкуркулений і виселений з хати. зааре-
штований 30 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та невдоволення існуючим ладом (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 26 червня 1989 р.

монастиРський петро олексійович 
народився 1887 р. на хут. василівка Ізюмсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. васи-
лівка Ізюмського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «перебудова». У 1930 р. під слід-
ством Ізюмського окрвідділу ДпУ за антирад. 
діяльність (ст. 5411 КК УСРР). У 1933 р. роз-
куркулений. заарештований 7 вересня 1937 р. 
за к.-р. 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 с. Асіно Асінського р-ну Новосибірської 
обл. Реабілітований 5 липня 1989 р.

монастиРський порфирій неофіто-
вич народився 1892 р. у м. Деражня поділь-
ської губ. Українець, з міщан, освіта початко-
ва, позапарт., у 1931—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 1 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію та диверсійно-шкідницьку 
роботу (статті 547, 5411, 548 через ст. 17 КК 
УРСР) і комісією НКвС СРСР та прокурора 
СРСР 28 грудня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 17 січня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 листопада 1957 р.

моненбеРг яків іонович, див. Ê²ÐОÂ 
(Ìîíåíáåðг) Яê³â ²îíîâèч.

монкос франц валентинович народив-
ся 1888 р. у м. Радом Радомської губ. поляк, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Києві. Робітник 8-ї взуттєвої фабрики. за-
арештований 21 лютого 1938 р. за шпигунство 
на користь польщі (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і для подальшого слідства направлений до 
Харкова у розпорядження УДб ХОУ НКвС. 
Справу закрито УДб ХОУ НКвС 23 березня 
1939 р. (ст. 192 ч. 2 КпК УРСР). звільнений 
з-під варти 5 квітня 1939 р. 

мооР іван єгорович народився 1889 р. 
у с. Серафимівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте Фане». заарештований 
6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію та листування 
з рідними у Німеччині (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 19 вересня 1937 р. винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 23 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 травня 1989 р.

мооР іван іванович народився 1892 р. 
у м. біржі поневезького пов. Ковенської губ. 
Німець, із службовців, освіта середня, поза-
парт. проживав у Харкові. Технік-будівельник 
заводу № 183. заарештований 21 серпня 1937 р. 
за шпигунство та диверсії (статті 546, 549 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 7 лютого 1958 р.

мооР карл валентинович народився 
1895 р. у с. Серафимівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте Фане». заарештований 
5 серпня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 19 серпня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 23 серпня 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 3 січня 1958 р.
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мооР леонард іванович народився 
1894 р. у м. біржі поневезького пов. Ко-
венської губ. Німець, із службовців, освіта 
середня, позапарт., член вКп(б) з 1919 р. 
проживав у Харкові. Шофер Головхіммашу. 
заарештований 4 жовтня 1937 р. за шпигун-
ську діяльність (ст. 546 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 26 лютого 1958 р.

мооР михайло андрійович народився 
1907 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте фане». заарештований 
17 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини та за антидержавну та к.-р. ді-
яльність (статті 5410 ч. 1, 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. Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 серпня 1989 р.

мооР павло єгорович народився 1909 р. 
у с. Серафимівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте Фане». заарештований 
8 жовтня 1937 р. як член к.-р. фашистської 
диверсійної організації (статті 547, 5411, 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 
20 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 8 серпня 1989 р.

мооР павло христофорович народив-
ся 1890 р. у с. Червона Річка Київської губ. 
Німець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. волоська балаклія Шевченків-
ського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«вільне життя». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної сму-
ги. 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. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 1 лютого 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 31 липня 1989 р.

мооР Рóдольф валентинович народився 
1901 р. у с. Серафимівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Німець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте фане». заарештований 

17 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини та за антидержавну та к.-р. ді-
яльність (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 Хар-
кові. Реабілітований 14 вересня 1989 р.

мооР яків іванович народився 1908 р. 
у с. Серафимівка павлоградського пов. Ка-
теринославської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Серафи-
мівка близнюківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Роте Фане». заарештований 
17 грудня 1937 р. як прибічник фашистської 
Німеччини, за антидержавну та к.-р. діяль-
ність (статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 16 січня 1938 р. за к.-р. діяльність по-
збавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у м. Ухта Комі АРСР. 
Реабілітований 8 липня 1960 р.

моос іван вікторович народився 1907 р. 
у кол. Тачинак Херсонського пов. Херсон-
ської губ. Німець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у кол. Рижове барвін-
ківського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «жовтнева революція». заарештований 
24 грудня 1937 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 19 січня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 1 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 8 серпня 1989 р.

моРавинський микола стеïанович 
народився 1892 р. у м. Миколаїв Херсон-
ського пов. Херсонської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. Начальник планового відділу ДЕС 
№ 3. заарештований 18 квітня 1938 р. як член 
білогвардійської диверсійної повстанської ор-
ганізації (ст. 541 п. «а» КК УРСР), справу 
закрито УДб УНКвС по Харківській обл. 
20 квітня 1939 р. (статті 197 ч. 2, 198 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

моРаст фрідріх фрідріхович народився 
1900 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 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 11 серпня 1989 р.

моРгенШтейн ханна Рóвимівна на-
родилася 1912 р. у м. Лодзь Лодзинського пов. 
петроковської губ. єврейка, з робітників, 
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освіта початкова, позапарт. проживала в Хар-
кові. Робітниця швейної фабрики № 3. за-
арештована 8 серпня 1937 р. за шпигунську 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 19 серпня 
1938 р. вислана до Казахстану на 5 років. На 
засланні перебувала в с. предгорне предгор-
ного р-ну Східно-Казахстанської обл. Справу 
закрито ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 21 червня 1941 р.

моРгоРський георгій михайлович 
народився 1902 р. у с. Лютівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Конгресівка золочівського р-ну Харків-
ської обл. Економіст-плановик цукрозаводу. 
заарештований 29 квітня 1938 р. як член к.-р. 
польської повстанської організації та за шпи-
гунство (статті 542, 546 ч. 1, 5411 КК УРСР), 
справу закрито Харківським міськвідділом 
НКвС 17 вересня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР) зі звільненням з-під варти.

моРгоШин алейз (олексій) микола-
йович, див. ÌАÐГОШИН (Ìîðгîшèí) Алåйç 
(Олåêñ³й) Ìèêîлàйîâèч.

моРгУль кóïріян васильович народився 
1901 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». заарештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. 
діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої трійки УНКвС по Харківській обл. від 
8 грудня 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував у Самар-
табі та на будівництві печорської залізниці. 
Реабілітований 26 червня 1959 р.

моРгУль петро миколайович народив-
ся 1903 р. у с. Катеринівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт., у 1932—
1936 рр. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Робітник заводу «Серп і молот». заарештова-
ний 28 липня 1938 р. як учасник військово-
фашистської змови у РСЧА (статті 542, 548, 
5411 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 5 жовтня 1939 р. за на-
лежність до к.-р. повстанської організації по-
збавлений волі у вТТ на 3 роки. На 1956 р. 
проживав у с. Мурнаші Мурманської обл., 
працював начальником цеха Центрально-ре-
монтного заводу Головного управління табо-
рів залізничного будівництва. Реабілітований 
14 серпня 1956 р.

моРгУн антон іванович народився  
1895 р. у с. борисовка Гайворонського пов. 
Курської губ. Українець, із службовців, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харко-

ві. заступник головного бухгалтера заводу 
«Трансзв’язок». заарештований 13 січня 
1938 р. за антирад. агітацію та службу в білій 
армії під час Громадянської війни (ст. 5410 ч.1 
К УРСР) і лінсудом півд. залізниці 22 серпня 
1938 р. засуджений на 8 років позбавлення 
волі у вТТ з пораженням у правах на 5 років. 
Термін покарання відбував у білбалттабі, де 
й помер 19 лютого 1939 р. Реабілітований 
27 липня 1960 р. 

моРгУн василь агафійович народився 
1901 у с. Лигівка Костянтиноградського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Лигівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1931 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 13 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 26 червня 1989 р.

моРгУн герасим єгорович, див. ÌОÐ-
ГÓНОÂ (Ìîðгóí) Гåðàñèì Єгîðîâèч.

моРгУн григорій сергійович народив-
ся 1899 р. у с. Кашпурівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Семенів-
ка барвінківського р-ну Харківської обл. 
завгосп Циглярівської початкової школи. за-
арештований 9 лютого 1938 р. за антирад. 
діяльність (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР), по-
мер 14 травня 1939 р. у Харківській в’язниці 
№ 5. Реабілітований 7 жовтня 1993 р.

моРгУн захарій іванович народився 
1908 р. на хут. Кашпурівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав на хут. Кашпу-
рівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». зааре-
штований 27 вересня 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 23 травня 1958 р.

моРгУн микола іванович народився 
1899 р. на хут. Кашпурівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав на хут. Каш-
пурівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». заареш-
тований 29 квітня 1938 р. за антирад. діяль-
ність (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 15 травня 1939 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 7 років по-
збавлення волі з обмеженням прав на 3 роки. 
3 вересня 1939 р. звільнений з-під варти на 
підписку про невиїзд. Ухвалою судово-кри-
мінальної колегії верховного Суду УРСР від 
11 вересня 1939 р. вирок облсуду скасовано, 
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справу направлено на новий розгляд в іншо-
му складі суддів. Харківським облсудом 11 ве-
ресня 1939 р. виправданий за недоведеності 
складу злочину.

моРгУн михайло дмитрович народився 
1898 р. у с. Кашпурівка зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Кашпурівка Олексі-
ївського р-ну Харківської обл. Член колгоспу 
«Червоний промінь». У 1930 р. розкуркулений. 
заарештований 26 вересня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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 23 травня 1958 р.

моРгУн стеïан стеïанович народив-
ся 1907 р. у с. Кашпурівка зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кашпу-
рівка Олексіївського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «Червоний промінь». зааре-
штований 29 квітня 1938 р. за антирад. агіта-
цію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР), 2 червня 1939 р. 
звільнений з-під варти на підписку про неви-
їзд. Справу закрито помічником Харківського 
облпрокурора 7 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

моРгУнов (моргóн) герасим єгорович 
народився 1913 р. у с. Іванівка вовчанського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. бал-
ки вовчанського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. 12-го партз’їзду. У 1930 р. роз-
куркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 23 жовтня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої 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 Самартабі. помер 1986 р. 
у с. жовтневе вовчанського р-ну Харківської 
обл. Реабілітований 26 червня 1989 р.

моРдаШов кирило андрійович наро-
дився 1896 р. у с. велика Кочовка Ірбітського 
пов. пермської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. Ро-
бітник ХТз. заарештований 30 жовтня 1937 р. 
як член к.-р. шпигунської організації (ст. 541 
п. «а» КК УРСР), справу закрито УДб ХОУ 
НКвС 28 листопада 1937 р. за недоведеності 
складу злочину.

моРдовенко василь лóк’янович на-
родився 1904 р. у с. благодатне вовчансько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. благодатне вовчанського р-ну Харків-
ської обл. Член колгоспу ім. Карла Марк-
са. У 1930 р. розкуркулений. заарештований 
16 жовтня 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 у Мурманській обл. на 
ст. пінозеро Кіровської залізниці. Реабіліто-
ваний 14 квітня 1967 р.

моРдовцев іван якович народив-
ся 1898 р. у с. Новопсков Старобільського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Агроном-організатор облземуправління. за-
арештований 24 січня 1938 р. як член укра-
їнської військової націоналістичної органі-
зації (статті 548, 5411 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 бе-
резня 1938 р. (статті 542, 547, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
26 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
4 березня 1958 р.

моРіц християн данилович народився 
1883 р. у с. Айгенфельд Херсонської губ. Ні-
мець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Нестеліївка Лозівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Нове життя». 
заарештований 1 січня 1938 р. як член к.-р. 
фашистської німецької організації (статті 547, 
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 
31 травня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
7 серпня 1989 р.

моРмило (мармило) павло антонович 
народився 1898 р. у с. Куньє Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Куньє 
Савинського р-ну Харківської обл. Член кол-
госпу «Червоні зорі». заарештований 3 листо-
пада 1937 р. як член к.-р. повстанської шпи-
гунської організації (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 15 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 19 лютого 1963 р.

моРоз андрій максимович народився 
1901 р. у с. Чолівка Овруцького пов. волин-
ської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Самарське 
близнюківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червона Самара». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 січня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР), 
справу закрито близнюківським Рв НКвС 
16 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

моРоз василь іванович народився 
1883 р. у с. павлиш Олександрійського пов. 
Херсонської губ. Українець, із селян, освіта 
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початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
завгосп ст. Харків-пас. півд. залізниці. за-
арештований 16 грудня 1937 р. за антирад. 
розмови та службу в царській поліції (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. 
Реабілітований 21 березня 1989 р. 

моРоз василь никифорович народив-
ся 1885 р. у с. Калюжине Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Комунарка Кегичівського р-ну Харків-
ської обл. Робітник лікарні. Розкуркулений. 
заарештований 8 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 16 вересня 1966 р.

моРоз василь федорович народився 
1897 р. у с. Шарівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Шарівка бого-
духівського р-ну Харківської обл. Робітник 
бійні Шкірсиндикату. У 1924 р. позбавле-
ний виборчих прав. заарештований 7 вересня 
1937 р. як член секти баптистів, за зв’язки 
з к.-р. елементом і антирад. агітацію з вико-
ристанням релігійних переконань (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 Амуртабі. Реабілітований 19 травня 1961 р.

моРоз дарія петрівна народилася 1882 р. 
у с. Малмик віленської губ. Росіянка, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживала 
в м. Чугуїв Чугуївського р-ну Харківської обл. 
Санітарка амбулаторії Есхар. заарештована 
11 березня 1938 р. за шпигунську діяльність 
(ст. 546 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 3 лютого 1939 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

моРоз іван андрійович народився 
1918 р. у с. пришиб зміївського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. пришиб бала-
клійського р-ну Харківської обл. Стрілочник 
ст. Основа півд. залізниці. заарештований 
17 травня 1938 р. за шкідництво на залізниці 
(ст. 5630 КК УРСР), справу закрито вДТв 
ГУДб НКвС ст. Основа півд. залізниці 10 ве-
ресня 1938 р. (ст. 4 п. «д» КпК УРСР). 

моРоз іван васильович народився 
1908 р. у міст. білопілля Сумського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. без-
робітний. заарештований 16 жовтня 1937 р. 
як член антирад. терористичної шкідницької 

організації (статті 5411, 547, 548 КК УРСР) 
і військовою колегією верховного Суду СРСР 
2 січня 1938 р. (статті 547 через ст. 20, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений на 12 років тюремного 
ув’язнення з пораженням у правах на 5 років 
і конфіскацією майна. Термін покарання від-
бував у Сизранській в’язниці, Норильтабі. 
Ухвалою пленуму верховного Суду СРСР від 
18 липня 1940 р. справу повернено на дослі-
дування. Справу закрито слідчастиною УДб 
УНКвС по Харківській обл. 29 жовтня 1940 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

моРоз катерина костянтинівна народи-
лася 1889 р. у с. Низи Сумського пов. Харків-
ської губ. Українка, із селян, освіта середня, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 19 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.

моРоз михайло наóмович народився 
1876 р. у с. бистрик Кролевецького пов. Чер-
нігівської губ. Українець, із селян, освіта се-
редня, позапарт. проживав у Харкові. Статис-
тик Харківського облземуправління. У 1923 р. 
під арештом за к.-р. діяльність. з 10 жовтня 
1929 р. до 20 червня 1931 р.  під слідством 
Спв ДпУ УСРР як член к.-р. націоналіс-
тичної організації. заарештований 15 квітня 
1938 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації (статті 548, 5411 КК УРСР), у квітні 
1938 р. етапований для подальшого слідства 
до Чернігівської, а потім до Київської в’язниці 
у розпорядження НКвС УРСР і особливою 
трійкою УНКвС по Київській обл. 29 серпня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл з конфіс-
кацією майна. Розстріляний 2 вересня 1938 р.  
у Києві. Реабілітований 11 березня 1959 р.

моРоз михайло прохорович народився 
1888 р. у с. Олександрівка павлоградського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у с. Олек-
сандрівка близнюківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Крупської. заарешто-
ваний 8 лютого 1938 р. як член к.-р. органі-
зації (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито близнюківським Рв НКвС 25 берез-
ня 1939 р. за недостатності зібраних для суду 
даних зі звільненням з-під варти.

моРоз надія андріївна народилася 
1904 р. у с. балясне полтавського пов. пол-
тавської губ. Українка, із селян, освіта серед-
ня, позапарт. проживала в Харкові. Домогос-
подарка. заарештована 17 вересня 1937 р. як 
дружина засудженого члена антирад. терорис-
тичної організації правих (наказ НКвС СРСР 
№ 00486 від 15 серпня 1937 р.), справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 3 вересня 
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1938 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР)., звільнена 
з-під варти 10 вересня 1938 р.

моРоз олександр іванович народився 
1902 р. у с. балясне полтавського пов. полтав-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня 
спеціальна, у 1926—1937 рр. член вКп(б). про-
живав у Харкові. заступник секретаря Харків-
ського облвиконкому. заарештований 17 ве-
ресня 1937 р. як член антирад. терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР), справу 
закрито слідчастиною УДб УНКвС по Харків-
ській обл. 14 червня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР), звільнений з-під варти 14 червня 1939 р.

моРоз петро авилович народився 
1872 р. у с. Морозівка Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Савинському 
р-ні Харківської обл. Сторож Савинського 
лісництва. У 1931 р. майно конфісковано. 
заарештований 15 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і Харківським 
облсудом 2 січня 1938 р. засуджений на 3 роки 
позбавлення волі у вТТ з обмеженням прав на 
2 роки. Ухвалою верховного Суду УРСР від 
13 лютого 1938 р. змінено місце відбуття пока-
рання з вТТ на зМУ, в решті вирок залишено  
без змін. Реабілітований 25 серпня 1994 р.

моРоз петро матвійович народився 
1889 р. у м. Костянтиноград Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. пісочин Харківського р-ну Харківської 
обл. без певних занять. У 1920 р. розкурку-
лений. заарештований 21 листопада 1937 р. 
за антирад. 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.

моРоз петро митрофанович народився 
1882 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. Кустар. 
заарештований 6 листопада 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 8 січня 1938 р. позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Реабілітований 8 квітня 1994 р.

моРоз пилиï михайлович народився 
1886 р. у с. Оленівка павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював комірником на кінному заво-
ді «піонер» у Лозівському р-ні Харківської 
обл. 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 8 листопада 

1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Термін покарання відбував в Амуртабі. Реабі-
літований 6 червня 1989 р.

моРоз порфирій стеïанович народився 
1897 р. у м. Ізюм Ізюмського пов. Харківської 
губ. Українець, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у м. Ізюм Ізюмсько-
го р-ну Харківської обл. Робітник ІзОСу. 
У 1933 р. Ізюмським нарсудом за виготов-
лення ручного млина засуджений на 1,5 роки 
позбавлення волі. заарештований 16 березня 
1938 р. як член к.-р. організації. (статті 5410 
ч.1, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 10 квітня 1938 р. 
(статті 542, 548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 28 травня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 19 грудня 1958 р.

моРоз стеïан данилович народився 
1877 р. на хут. Морозівка богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Моро-
зівка Краснокутського р-ну Харківської обл. 
без певних занять. У 1930 р. розкуркулений 
і висланий до північного краю. заарештова-
ний 6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС 
по Харківській обл. 19 вересня 1937 р. ви-
несено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
23 вересня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
21 квітня 1989 р.

моРоз тихін васильович народився 
1896 р. у с. Савинці Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Ізюм Із-
юмського р-ну Харківської обл. Торговельний 
інспектор Ізюмської міжрайбази облхаторгу. 
заарештований 10 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 за-
удинському ОТп південтабу. Реабілітований 
9 травня 1958 р.

моРоз яків олексійович народився 
1903 р. у с. Катеринівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у рад-
госпі «Червоний степ» Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. без певних занять. У 1929 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 20 вересня 1937 р. як роз-
куркулений, який втік від вислання та за 
антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 1 жовтня 1937 р. позбавлений волі 
у вТТ на 10 років. Термін покарання відбував 
у м. Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського 
краю, де й помер у грудні 1942 р. Реабілітова-
ний 9 червня 1989 р.
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моРоз-александРова ганна петрів-
на народилася 1904 р. і проживала у Харкові. 
Росіянка, із службовців, освіта початкова, по-
запарт. Друкарка-надомниця. заарештована 
11 січня 1938 р. як дружина засудженого чле-
на антирад. терористичної організації правих 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 26 березня 1938 р. як соціально небезпеч-
ний елемент віддана під гласний нагляд орга-
нів НКвС за місцем проживання на 2 роки. 
Реабілітована 2 листопада 1989 р.

моРозенко іван йосиïович народив-
ся 1885 р. у с. барвінкове Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, з міщан, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. барвін-
кове барвінківського р-ну Харківської обл. 
пенсіонер. заарештований 31 грудня 1937 р. 
за листування з рідними у польщі, антирад. 
агітацію та шпигунство (статті 546, 5410 КК 
УРСР) і лінсудом півн.-Донецької залізниці 
14 січня 1939 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 6 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням прав на 3 роки. Ухвалою за-
лізничної колегії верховного Суду СРСР від 
22 березня 1939 р. вирок лінсуду скасовано, 
справу направлено на новий розгляд зі ста-
дії попереднього слідства. Лінсудом півн.-
Донецької залізниці 24 червня 1939 р. по суду 
виправданий зі звільненням з-під варти. 

моРозов василь олексійович народив-
ся 1901 р. у с. поповка Костромської губ. 
Росіянин, із селян, освіта середня, позапарт., 
у минулому член вКп(б). проживав у Харко-
ві. Технік ТЕЦ. заарештований 25 листопада 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
3 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 21 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 15 лютого 1957 р.

моРозов в’ячеслав миколайович наро-
дився 1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач групи з будівни-
цтва Харківського обласного відділу охорони 
здоров’я. заарештований 2 серпня 1937 р. за 
к.-р. діяльність (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 8 листопада 1937 р. (ст. 5411 КК 
УРСР) позбавлений волі у вТТ на 10 років. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 3 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
зі звільненням з-під варти.

моРозов геннадій іванович народив-
ся 1914 р. у с. поповка Костромської губ. 
Росіянин, із селян, освіта неповна середня, 
позапарт., член вЛКСМ. проживав у Хар-
кові. Місце роботи невідоме. заарештований 

24 листопада 1937 р. як член к.-р. 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, 5411 КК УРСР) позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. На 1957 р. 
проживав у м. Кострома Костромської обл. 
Реабілітований 15 лютого 1957 р. 

моРозов геннадій олексійович наро-
дився 1889 р. у с. поповка Костромської губ. 
Росіянин, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник Хартор-
гу. заарештований 25 листопада 1937 р. як 
член к.-р. організації (статті 542, 548, 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 3 грудня 1937 р. (статті 542, 
548, 549, 5410, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 21 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 15 лютого 1957 р.

моРозов давид іванович народився 
1898 р. у с. волоська балаклія Куп’янського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник ковбасної фабрики. У 1930 р. 
розкуркулений, висланий до північного 
краю. заарештований 5 травня 1938 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (статті 542, 
5410, 5411 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 9 травня 1938 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
5 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
28 листопада 1958 р.

моРозов костянтин іванович народив-
ся 1902 р. у с. Шагоцьке Романо-борисоглєб-
ського пов. владимирської губ. Росіянин, із 
службовців, освіта початкова, член вКп(б) 
з 1919 р. проживав у Харкові. помічник се-
кретаря Харківського обкому Кп(б)У. зааре-
штований 15 жовтня 1937 р. як учасник к.-р. 
змови (статті 548, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої наради при НКвС СРСР від 14 лю-
того 1938 р. за к.-р. троцькістську діяльність 
позбавлений волі у вТТ на 10 років. Термін 
покарання відбував у воркуттабі, де й помер 
25 травня 1945 р. Реабілітований 30 березня 
1959 р.

моРозов костянтин михайлович на-
родився 1899 р. у сел. Дебальцеве бахмут-
ського пов. Катеринославської губ. Украї-
нець, з робітників, освіта неповна серед-
ня, позапарт., у 1919—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну 
Харківської обл. бригадир депо ст. Куп’янськ 
півн.-Донецької залізниці. заарештований 
21 грудня 1937 р. як член антирад. шкідниць-
кої диверсійної організації (статті 549, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 28 грудня 1937 р. винесено 
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ухвалу про розстріл. Розстріляний 17 січня 
1938 р. у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабі-
літований 21 травня 1957 р. 

моРозов микола олексійович наро-
дився 1895 р. у с. поповка Костромської губ. 
Росіяни, із селян, освіта початкова, позапарт., 
до 1935 р. член вКп(б). проживав у Харкові. 
Машиніст ТЕЦ. заарештований 24 листопада 
1937 р. як член к.-р. повстанської організації 
(статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 
від 3 грудня 1937 р. (статті 542, 548, 549, 5410, 
5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ на 
10 років. Термін покарання відбував в Усоль-
табі, де й помер 10 лютого 1942 р. Реабілітова-
ний 15 лютого 1957 р.

моРозов михайло георгійович наро-
дився 1880 р. і проживав у Харкові. Росія-
нин, з робітників, освіта початкова, позапарт. 
Агент вантажної служби Управління півд. 
залізниці. заарештований 3 грудня 1937 р. 
за к.-р. агітацію та «терористичні розмови» 
(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.

моРозов никифор ілліч народився 
1888 р. у с. Тарасівка богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Тарасівка 
великописарівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Горького. заарештований 
6 березня 1938 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито великописарів-
ським Рв НКвС 23 квітня 1938 р. за недо-
статності доказів злочину.

моРозов олексій олександрович наро-
дився 1884 р. у с. борисовка Ростовського пов. 
Ярославської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1937 рр. кан-
дидат у члени вКп(б). проживав у м. валки 
валківського р-ну Харківської обл. завідувач 
райздороввідділу. заарештований 25 січня 
1938 р. як член підпільної організації есерів 
(статті 548, 5411 КК УРСР) і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 21 жовтня 1938 р. 
(статті 542, 548, 549, 5411 КК УРСР) засудже-
ний до розстрілу з конфіскацією особистого 
майна. Розстріляний 21 жовтня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 5 лютого 1992 р.

моРозов павло миколайович народив-
ся 1906 р. і проживав у Харкові. Росіянин, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт., у 1925—
1928 рр. член вЛКСМ. бригадир фабрики 
«жовтень». заарештований 17 вересня 1937 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і Хар-
ківським облсудом 13 січня 1938 р. (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) засуджений на 5 років позбав-

лення волі у вТТ з пораженням у правах на 
1 рік. Термін покарання відбував на Колимі.  
На 1960 р. проживав у с. барчани Харківсько-
го р-ну. Реабілітований 3 червня 1960 р.

моРозов сергій миколайович народив-
ся 1895 р. у с. Тугарино Кромського пов. 
Орловської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник театру опери та балету. заарешто-
ваний 16 квітня 1938 р. як член к.-р. біло-
гвардійської 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 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 21 лютого 1958 р.

моРозов федір іванович народився 
1906 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
город бєлгородського р-ну Курської обл. без 
певних занять. заарештований 3 листопада 
1937 р. у Харкові за к.-р. розмови у нетверезо-
му стані (ст. 5410 КК УРСР) і Харківським обл-
судом 25 лютого 1938 р. засуджений на 5 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 2 роки. Реабілітований 9 червня 1992 р. 

моРозова-ЧеховиЧ марія михай-
лівна народилася 1886 р. у с. Тадулино бо-
рисовського пов. Мінської губ. Росіянка, із 
службовців, освіта середня, позапарт. про-
живала в Харкові. працівниця поштамту. за-
арештована 9 жовтня 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 541 п. «а» КК УРСР) і комісією 
НКвС та прокурора СРСР 17 жовтня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляна 29 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілі-
тована 21 серпня 1989 р.

моРУгій петро омелянович народився 
1908 р. у с. Дрімайлівка Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт., у 1924—
1929 рр. член вЛКСМ. проживав у с. бі-
лий Колодязь вовчанського р-ну Харківської 
обл. Учитель НСШ. заарештований 8 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації (ст. 5411 КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 5 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР). звільнений з-під варти 11 бе-
резня 1939 р.

моРЧенко сава йосиïович народив-
ся 1883 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. продавець полтавторгу. заарешто-
ваний 3 березня 1938 р. як член к.-р. націона-
лістичної організації (статті 542, 5410 ч. 1, 5411 
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КК УРСР), а 4 квітня 1939 р. звільнений з-під 
варти на підписку про невиїзд. Справу закри-
то помічником прокурора Харківської обл. 
20 серпня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) 
з анулюванням підписки про невиїзд. 

мосейЧУк овер’ян федорович наро-
дився 1888 р. у с. Рудня-Минкулівська Ново-
град-волинського пов. волинської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Михайлівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Черво-
не село». 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 22 лютого 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 17 січня 1958 р.

мосейЧУк федір миколайович наро-
дився 1901 р. у с. пистинь Косівського пов. 
провінції Східна Галичина Австро-Угорської 
імперії. Українець, із селян, письмен., по-
запарт. проживав і працював ветеринарним 
санітаром у радгоспі «Червона хвиля» у вели-
кобурлуцькому р-ні Харківської обл. зааре-
штований 21 січня 1938 р. за розвідувальну ді-
яльність на користь однієї іноземної держави 
(статті 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 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 6 лютого 1959 р.

мосенцов григорій матвійович на-
родився 1891 р. у с. Лозова Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Лозова Старовірівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу ім. Шевченка. У 1930 р. 
під слідством Харківського оперсектора ДпУ 
за антирад. діяльність. заарештований 2 бе-
резня 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 23 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 30 січня 1959 р.

москаленко антон пантелеймонович 
народився 1874 р. у с. петропавлівка Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Рахівник Ново-
баварського радіовузла. заарештований 6 жов-
тня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР), помер 30 грудня 1937 р. у Харківській 
змішаній в’язниці. Справу закрито спецколегі-
єю Харківського облсуду 14 січня 1938 р. (ст. 4 
КпК УРСР). Реабілітований 20 жовтня 1993 р.

москаленко георгій олексійович на-
родився 1897 р. у м. Обоянь Обоянського пов. 

Курської губ. Росіянин, з міщан, освіта серед-
ня, позапарт. проживав у Харкові. бухгалтер 
Харківського українського драматичного теа-
тру ім. Шевченка. заарештований 29 березня 
1938 р. як член к.-р. білогвардійської орга-
нізації (статті 5410 ч.1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
13 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 23 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 15 березня 1989 р.

москаленко костянтин олександро-
вич народився 1906 р. в м. Одеса Одеського 
пов. Херсонської губ. Українець, з робітників, 
освіта початкова, член вКп(б) з 1928 р. про-
живав у Харкові. заступник директора з ад-
міністративно-господарської частини палацу 
піонерів. заарештований 1 жовтня 1937 р. як 
член антирад. троцькістської терористичної 
організації (статті 548, 5411 КК УРСР) і вій-
ськовою колегією верховного Суду СРСР 
2 січня 1938 р. (статті 547 через ст. 20, 548, 5411 
КК УРСР) засуджений на 15 років позбавлен-
ня волі з пораженням у правах на 5 років і кон-
фіскацією майна. Ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР і МвС СРСР від 10 червня 
1945 р. строк покарання зменшено на 2 роки. 
Термін покарання відбував у Норільтабі, по-
тім в особливому таборі МвС СРСР. після 
відбуття терміну покарання з 5 грудня 1950 р. 
залишений на поселення в м. Норільськ,  
а з 1955 р., за станом здоров’я, у м. бійськ Ал-
тайського краю. На 1957 р. проживав у Хар-
кові. Реабілітований 28 листопада 1957 р.

москаленко михайло павлович на-
родився 1887 р. у с. Дмитрівка путивльського 
пов. Курської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт., у 1919—1920 рр. член 
РКп(б). проживав у с. великий бурлук вели-
кобурлуцького р-ну Харківської обл. бухгалтер 
МТС. заарештований 5 жовтня 1937 р. за анти-
рад. висловлювання (ст. 5410 КК УРСР) і спец-
колегією Харківського облсуду 14 січня 1938 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) засуджений на 6 років 
позбавлення волі у вТТ з пораженням у пра-
вах на 3 роки. Реабілітований 13 лютого 1990 р.

москаленко олексій якимович наро-
дився 1895 р. у с. Карпилівка Лубенського пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Карпи-
лівка Лазірківського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. ворошилова. заарештова-
ний 3 серпня 1937 р. за зв’язки з Г.Д. Епіком 
та Остапом вишнею, які зупинялися у нього, 
коли приїжджали на полювання (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 27 листопада 1937 р. (стат-
ті 542, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.
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москаленко павло григорович наро-
дився 1906 р. у с. Горбанівка Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1937 р. кандидат у чле-
ни вКп(б). проживав у Харкові. виконувач 
обов’язків начальника складального цеху ав-
тобронетанкової ремонтної бази № 2. зааре-
штований 31 серпня 1937 р. як учасник вій-
ськово-фашистської змови і військовою коле-
гією верховного Суду СРСР 5 жовтня 1937 р. 
засуджений до розстрілу з конфіскацією осо-
бистого майна. Розстріляний 6 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 25 квітня 1957 р.

москаленко сергій никифорович на-
родився 1908 р. у с. Кириківка Охтирського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Ки-
риківка Охтирського р-ну Харківської обл. 
помічник машиніста депо ст. Люботин півд. 
залізниці. У 1930 р. розкуркулений. заарешто-
ваний 12 січня 1938 р. як розкуркулений, який 
обманним шляхом влаштувався на роботу на 
транспорт та за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито транспортним 
прокурором Люботинської дільниці півд. за-
лізниці 15 грудня 1938 р. (ст. 221 КпК УРСР).

москаленко тимофій якович наро-
дився 1885 р. на хут. пащенівка валківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. па-
щенівка Коломацького р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу «зірка соціалізму». У 1930 р. 
розкуркулений, позбавлений виборчих прав. 
заарештований 8 жовтня 1937 р. за к.-р. агі-
тацію (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. Справу закрито Коломацьким 
Рв НКвС 20 березня 1939 р. і помічником 
Харківського облпрокурора у спецсправах 
10 жовтня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

москаленко трохим федорович наро-
дився 1900 р. на хут. Скосогорівка богодухів-
ського пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав на 
хут. Скосогорівка богодухівського р-ну Хар-
ківської обл. Член колгоспу ім. Комінтерну. 
заарештований 5 березня 1938 р. за антирад. 
діяльність (ст. 54 10 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 19 квіт-
ня 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.

москаленко федір пилиïович на-
родився 1904 р. у м. Суми Сумського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, 
освіта неповна середня, позапарт. прожи-
вав у м. Ізюм Ізюмського р-ну Харківської 

обл. Келійник архієрея Філарета в м. Ізюм. 
заарештований 23 грудня 1937 р. за к.-р. 
агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл.  
30 грудня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 19 січня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 30 червня 1989 р.

москаленко яків прокоïович наро-
дився 1904 р. у с. Киселі зміївського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, письмен., 
позапарт. проживав у с. Киселі Олексіївсько-
го р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний партизан». заарештований 5 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 17 вересня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 21 квітня 1989 р.

москалець іван йосиïович народився 
1918 р. у с. Черкаська Лозова Харківського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник депо «жовтень» ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 13 січня 
1938 р. як куркуль за походженням і за не-
вдоволення існуючим ладом (ст. 5410 ч. 1 КК 
УСРР) і лінсудом півд. залізниці 5 квітня 
1938 р. засуджений на 6 років позбавлення во-
лі у вТТ з пораженням прав на 3 роки. Термін 
покарання відбував у волготабі. Реабілітова-
ний 11 липня 1991 р.

москаль василь йовович народився 
1904 р. у с. преображенівка павлоградсько-
го пов. Катеринославської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. преображенівка близнюківського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. ІІІ Інтер-
націоналу. У 1927 р. позбавлений виборчих 
прав. У 1928 р. розкуркулений і висланий на 
Урал, із заслання втік. У 1936 р. за несплату 
податку позбавлений волі на 1 рік. зааре-
штований 6 вересня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(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 12 липня 1963 р.

москальов георгій олександрович на-
родився 1909 р. у м. владивосток примор-
ської обл. Росіянин, із військовослужбовців, 
освіта середня, позапарт. проживав у Харко-
ві. викладач навчально-виробничого радгоспу 
в м. Сватове Донецької обл. заарештований 
10 квітня 1938 р. як член антирад. повстан-
ської організації (статті 542, 548, 5411 КК 
УРСР), постановою УДб УНКвС по Харків-
ській обл. від 14 січня 1939 р. справу направ-
лено до військової прокуратури ХвО на при-
пинення за ст. 197 ч. 2 КпК УРСР зі звільнен-
ням з-під варти, рішення у справі відсутнє.
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москевиЧ йосиï федорович народив-
ся 1896 р. у м. Мстиславль Мстиславльського 
пов. Могильовської губ. Росіянин, з робіт-
ників, освіта [вища], позапарт. проживав 
у Харкові. Інженер, начальник бюро ХЕМзу 
і ХТГз. заарештований 3 січня 1938 р. за роз-
відувальну та диверсійну діяльність (статті 546, 
549 КК УРСР), справу закрито УДб УНКвС 
по Харківській обл. 5 січня 1938 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

московиЧ маріам срóлівна народилася 
1898 р. у м. білосток білостоцького пов. Грод-
ненської губ. єврейка, з кустарів, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в Харкові. До-
могосподарка. заарештована 6 жовтня 1937 р. 
за розвідувальну діяльність (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 5 грудня 1937 р. позбав-
лена волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в північзалізничтабі. Справу закри-
то УДб УНКвС по Харківській обл. 10 жовтня 
1939 р., звільнена з-під варти 2 січня 1940 р.

москот паїсій григорович народився 
1869 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. 
Священик. У 1922 і 1923 рр. під арештом ор-
ганів ОДпУ. заарештований 8 жовтня 1937 р. 
за антирад. агітацію та поширення к.-р. чуток 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 27 листопада 
1937 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 21 квітня 1989 р.

мостибРодський михайло іванович 
народився 1899 р. у с. Глібовське Слуцького 
пов. Мінської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Робітник ХЕТзу. заарештований 6 жовтня 
1937 р. за шпигунську діяльність на користь 
польщі (ст. 541 п. «а» 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 роз-
стріл. Розстріляний 3 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 20 березня 1962 р.

мостинець федір григорович наро-
дився 1906 р. у с. вовчківці подільської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Шофер Хар-
ківського інституту невідкладної хірургії та 
переливання крові. заарештований 5 вересня 
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 21 жовтня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 16 вересня 1958 р.

мостова (стрижко) олена савеліївна 
народилася 1915 р. у с. Саблунівка Херсон-
ської губ. Українка, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживала у Харкові. Робітниця 
заводу № 183. заарештована 8 січня 1938 р. 
як дружина засудженого члена антирад. те-
рористичної організації правих (наказ НКвС 
СРСР № 00486 від 15 серпня 1937 р.) і ухва-
лою особливої наради при НКвС СРСР від 
26 березня 1938 р. позбавлена волі у вТТ 
на 5 років. На 1962 р. проживала в м. Усть-
Каменогорськ Східно-Казахстанської обл. 
Реабілітована 23 лютого 1962 р.

мостовий Рóвим Шльомович наро-
дився 1904 р. у с. Хайлове житомирсько-
го пов. волинської губ. єврей, з торговців, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
завідувач планового відділу фабрики-кухні 
ХЕМзу. заарештований 6 листопада 1937 р. 
як член антирад. націоналістичної організації 
УКп, учасник троцькістської опозиції та за 
антирад. роботу, спрямовану на зрив виборів 
до верховної Ради СРСР (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і ухвалою особливої трійки УНКвС по 
Харківській обл. від 3 грудня 1937 р. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 2 липня 
1939 р. зі звільненням з-під варти. помер 
14 серпня 1968 р. у Харкові. Реабілітований 
15 жовтня 1990 р.

мостовий-попельницький іван 
олександрович народився 1894 р. у с. Ново-
селки Холмського пов. Люблінської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Сахновщина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. без певних занять. за-
арештований 16 жовтня 1937 р. за антирад. 
агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і комісією НКвС 
СРСР та прокурора СРСР 5 листопада 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
2 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
17 квітня 1959 р. 

мостовиЧ марцель станіславович на-
родився 1907 р. у с. зелениця житомирського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Курилів-
ка Куп’янського р-ну Харківської обл. бри-
гадир будівельної дільниці залізничної лінії 
Куп’янськ-Красний Лиман півн.-Донецької 
залізниці. заарештований 22 січня 1938 р. за 
розвідувальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і ухвалою особливої наради при НКвС СРСР 
від 28 вересня 1938 р. за к.-р. діяльність позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Термін покаран-
ня відбував в Усольтабі у м. Солікамськ Моло-
товської обл. Реабілітований 4 вересня 1989 р. 

мостовський яків давидович наро-
дився 1896 р. у м. Ліда Лідського пов. вілен-
ської губ. єврей, із службовців, освіта серед-
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ня, позапарт. проживав у Харкові. завідувач 
складу Діпрококсу. заарештований 17 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою комісії 
НКвС та прокурора СРСР від 6 грудня 1937 р. 
(наказ НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 
1937 р.) позбавлений волі в концтаборі на 
10 років. Термін покарання відбував в Ухт-
іжемтабі. Реабілітований 20 червня 1989 р.

мосьпак мирон антонович народив-
ся 1912 р. у с. Гарнишівка подільської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. відбував термін покарання у Харків-
ській в’язниці № 5 за статтями 170 п. «в», 
175 ч. 2 КК УРСР. 12 жовтня 1938 р. УДб 
ХОУ НКвС порушено справу за шпигунство 
на користь польщі (ст. 546 КК УРСР), у хо-
ді слідства обвинувачення змінено на намір 
здійснити напад на слідчого (ст. 681 ч. 1 через 
ст. 18 КК УРСР), справу закрито виконувачем 
обов’язків заступника Харківського облпро-
курора в спецсправах 5 серпня 1939 р. (ст. 197 
ч. 2 КпК УРСР).

мосягіна ганна іванівна народилася 
1893 р. у с. Ков’яги валківського пов. Хар-
ківської губ. Українка, із селян, письмен., 
позапарт. проживала в Харкові. Робітни-
ця взуттєвої фабрики № 5. заарештована 
28 серпня 1937 р. як дружина засудженого 
учасника к.-р. троцькістської терористичної 
організації (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 14 квітня 
1938 р. як член родини зрадника батьківщини 
позбавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Темтабі, Сегежтабі, Кар-
табі. Ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 16 вересня 1944 р. міру покарання 
знижено до фактично відбутого строку зі 
звільненням з-під варти. На 1956 р. прожива-
ла в с. Ков’яги валківського р-ну Харківської 
обл. Реабілітована 7 грудня 1956 р.

мотенко павло григорович народився 
1890 р. у с. Дергачі Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. за-
відувач відділу заводу № 183. заарештований 
14 квітня 1938 р. за шпигунську диверсійну 
діяльність (статті 546, 549 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
29 вересня 1938 р. (статті 546, 547, 549, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 4 березня 1958 р.

мотенко федір григорович народився 
1891 р. на хут. Мотенки Харківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дергачі 
Дергачівського р-ну Харківської обл. Робіт-
ник Харківського навчального машинобудів-

ного заводу. У 1931 р. майно конфісковано, 
висланий на Урал. Термін покарання відбував 
на ст. Губаха Уральської залізниці. заарешто-
ваний 2 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію та 
втечу з місця заслання (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 
22 квітня 1960 р.

мотика (мотига) василь вікентійович 
народився 1887(89) р. у с. Рибниця Холм-
ського пов. Люблінської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. багата Чернещина Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Іскра 
комунізму». У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 20 січня 1938 р. як член к.-р. 
організації та за к.-р. діяльність (статті 5410, 
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 
10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
17 травня 1989 р.

мотинов дмитро свиридович народив-
ся 1903 р. у с. завгороднє Ізюмського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт., у 1929—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у с. петрівське петрівського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу «Донець». 
заарештований 19 квітня 1938 р. як член к.-р. 
есерівської організації (ст. 5413 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 23 квітня 1938 р. (статті 542, 548 через 
ст. 17, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) винесено ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 1 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 14 серпня 1959 р.

мотРенко кирило євдокимович наро-
дився 1901 р. у с. Свиридівка Лохвицького 
пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта вища, у 1921—1937 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. завідувач навчальної 
частини навчального комбінату верстатобу-
дівного заводу. заарештований 5 листопада 
1937 р. як член антирад. української націо-
налістичної організації (статті 548, 5411 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 листопада 1937 р. (статті 542, 
548, 5411 КК УРСР) винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 14 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 3 квітня 1959 р.

мотУзка антон петрович народився 
1870 р. у с. Комарівка Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Санжаро-
Тернуватське Сахновщинського р-ну Харків-
ської обл. Селянин-одноосібник. заарештова-
ний 28 липня 1937 р. як активний церковник 
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та за к.-р. агітацію (ст. 5410 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
25 серпня 1937 р. винесено ухвалу про роз-
стріл. Розстріляний 6 вересня 1937 р. у пол-
таві. Реабілітований 1 квітня 1989 р.

мохов дмитро іванович народився 
1898 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, із се-
лян, освіта початкова, у 1920—1937 рр. член 
вКп(б) проживав у м. Сталіно Сталінської 
обл. виконувач обов’язків директора облтрес-
ту Союзунівермагу. заарештований 16 лис-
топада 1937 р. як член антирад. організації 
правих та за шкідництво (статті 547, 548, 5411 
КК УРСР) і військовою колегією верховного 
Суду СРСР 25 березня 1938 р. засуджений до 
розстрілу з конфіскацією особистого майна. 
Розстріляний 25 березня 1938 р. у Харкові. 
Реабілітований 5 листопада 1957 р.

мохопад семен архиïович народив-
ся 1891 р. у с. піщане Куп’янського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. піщане 
вільхуватського р-ну Харківської обл. без 
певних занять. У 1931 р. розкуркулений. заа-
рештований 7 вересня 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 
26 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
7 червня 1989 р.

моцак микола павлович народився  
1891 р. у с. Семенівка Хорольського пов. пол-
тавської губ. Росіянин, із службовців, освіта 
вища, позапарт. проживав у Харкові. без-
робітний, за фахом юрист. заарештований 
14 квітня 1938 р. як член к.-р. організації та 
за антирад. діяльність (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 27 травня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 28 вересня 1956 р.

моцис адольф антонович народився 
1902 р. у м. Мітава Добленського пов. Кур-
ляндської губ. Латвієць, з робітників, осві-
та неповна середня, у 1918—1937 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. Старший льот-
чик-інструктор Харківського училища при-
кордонних і внутрішніх військ НКвС. зааре-
штований 14 грудня 1937 р. як агент іноземної 
розвідки (ст. 541 п. «б» КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 4 люто-
го 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 3 вересня 1957 р.

моЧалов павло іванович народився 
1904 р. у с. Нижні Лози Суджанського пов. 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-

чаткова, позапарт. проживав у с. Нижні Лози 
бєлгородського р-ну. Курської обл. Робітник 
депо ст. Харків-Сорт. півд. залізниці. зааре-
штований 4 жовтня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
трійки УНКвС по Харківській обл. від 8листо-
пада 1937 р. позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у волготабі. 
Справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 8 квітня 1940 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).  
звільнений з-під варти 17 жовтня 1940 р. 

моЧалов стеïан фераïонтович наро-
дився 1891 р. у с. Нові Лози Суджанського 
пов. Курської губ. Росіянин, з робітників, 
освіта вища, позапарт. проживав у Харкові. 
Начальник 7-ї дистанції колії ст. Основа півд. 
залізниці. заарештований 19 вересня 1937 р. 
як член троцькістської к.-р. диверсійно-шкід-
ницької організації на залізниці (статті 547, 
5411 КК УРСР) і військовою колегією верхо-
вного Суду СРСР 3 січня 1938 р. (статті 548, 
549, 5411 КК УРСР) засуджений до розстрілу. 
Розстріляний 4 січня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 4 серпня 1956 р.

моЧалова ніна василівна народилася 
1907 р. у м. Сураж Суразького пов. Чернігів-
ської губ. Росіянка, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживала в Харкові. Домогоспо-
дарка. заарештована 8 жовтня 1937 р. як дру-
жина учасника військово-фашистської змови 
(ст. 541 п. «а» КК УРСР) і ухвалою особ ливої 
наради при НКвС СРСР від 22 грудня 1937 р. 
як член родини зрадника батьківщини по-
збавлена волі у вТТ на 8 років. Термін по-
карання відбувала в Картабі. На 1956 р. про-
живала в м. Караганда Карагандинської обл. 
Реабілітована 5 жовтня 1956 р.

моЧаРистий іван карïович народив-
ся 1881 р. у с. Семенівка Костянтиноград-
ського пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Різнороб Харківської трикотажної фа-
брики НКвС. заарештований 1 червня 1938 р. 
за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 2 КК УРСР), 
справу закрито ХОУ НКвС 1 вересня 1938 р. 
(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР). 

моШенський микола порфирійович 
народився 1884 р. у с. Сінне богодухівського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. Робітник у школі глухонімих. У 1928 р. 
позбавлений виборчих прав. У 1930 р. розкур-
кулений. заарештований 5 листопада 1937 р. 
як розкуркулений та 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 16 червня 1989 р.
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моШеРовиЧ (моширович) стефан ла-
зарович народився 1896 р. у м. Сомбор, Коро-
лівство Сербія. Серб, з робітників, освіта се-
редня, позапарт., у 1918—1921 рр. член РКп(б). 
проживав у Харкові. Експедитор Союзтрансу 
та Харківського облтранспорту. заарештова-
ний 10 жовтня 1937 р. за розвідувальну ді-
яльність 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. Розстріляний 3 листопада 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 12 грудня 1958 р.

моШковиЧ петро григорович (пін-
хóс гимïелювич) народився 1899 р. у м. Лодзь 
Лодзинського пов. петроковської губ. єврей, 
з кустарів, освіта вища, позапарт., до 1936 р. 
кандидат у члени вКп(б). проживав у Хар-
кові. безробітний, за фахом інженер-метео-
ролог. заарештований 14 листопада 1937 р. 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 31 липня 1989 р.

моШковський нафталій йосифович 
народився 1903 р. у м. Гродно Гродненської 
губ. єврей, з робітників, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Робітник заводу 
тютюнового машинобудування. заарештова-
ний 15 листопада 1937 р. за розвідувальну 
діяльність (ст. 546 КК УРСР) і ухвалою осо-
бливої наради при НКвС СРСР від 28 квітня 
1938 р. позбавлений волі у вТТ на 3 роки. 
Реабілітований 16 травня 1989 р.

моШУРа (машóра) леонтій федорович 
народився 1904 р. у с. волохів Яр зміївського 
пов. Харківської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав і працював 
сільгоспробітником у радгоспі № 7 НКвС 
у Чугуївському р-ні Харківської обл. У 1933 р. 
розкуркулений. заарештований 15 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 29 червня 1989 р.

мощенко леонтій оïанасович наро-
дився 1901 р. у с. звідки зміївського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. звідки зміїв-
ського р-ну Харківської обл. Старший стрі-
лочник ст. зміїв півн.-Донецької залізниці. 
заарештований 18 грудня 1937 р. як член 
антирад. диверсійної шкідницької організації 
(статті 549, 5411 КК УРСР), справу закрито 
ДТв ГУДб НКвС півн.-Донецької залізниці 
30 квітня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) зі 
звільненням з-під варти.

мощенко олексій федорович наро-
дився 1917 р. на хут. зелений Колодязь змі-
ївського пов. Харківської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. зелений Колодязь Чугуївського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник Харківського заводу 
№ 183. заарештований 12 серпня 1937 р. за 
виступ з промовою к.-р. змісту і за участь 
у побитті червоноармійця (статті 5410 ч. 1, 
70 ч. 1 КК УРСР) і лінсудом півд. залізниці 
16 грудня 1937 р. (ст. 70 ч. 1 КК УРСР) за-
суджений на 1 рік примусових робіт з від-
рахуванням 10% зарплатні. Ухвалою коле-
гії у транспортних справах верховного Суду 
СРСР від 19 січня 1938 р. вирок лінсуду ска-
совано, справу закрито. 

мощенко петро ілліч народився 
1892 р. у с. Маломихайловка Курської губ. 
Українець, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у Харкові. Робітник 5-ї взут-
тєвої фабрики. У 1930 р. під слідством Хар-
ківського оперсектора ДпУ за шпигунство. 
заарештований 18 листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації СвУ та 
агент іноземної розвідки (статті 546, 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 1 вересня 1989 р.

мРавЧинська людвіга фомівна наро-
дилася 1891 р. у м. Кременчук Кременчуцько-
го пов. полтавської губ. полька, з робітників, 
освіта середня, позапарт. проживала у Хар-
кові. Диспетчер Трансдонпалива при Управ-
лінні півд. залізниці. заарештована 21 серпня 
1937 р. за антирад. настрої, к.-р. погляди фа-
шистського характеру та зв’язок з особами, 
які підозрюються у шпигунстві (статті 541 

п. «а», 5410 ч. 1 КК УРСР) і ухвалою особливої 
наради при НКвС СРСР від 16 грудня 1937 р. 
(ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) позбавлена волі у вТТ 
на 10 років. На 1957 р. проживала у Харкові. 
Реабілітована 8 січня 1957 р. 

мРихін микола андрійович народився 
1876 р. у стан. Мигулінська Області війська 
Донського. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. без пев-
них занять. У 1929 р. ухвалою особливої на-
ради при  колегії ОДпУ за к.-р. діяльність 
позбавлений волі на 3 роки. заарештований 
1 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.
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мРоЧковський стефан йосифович 
народився 1901 р. у м. Говорове Ломжинської 
губ. поляк, з робітників, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Робітник за-
воду «Серп і молот». заарештований 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність 
(ст. 546 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 
15 серпня 1989 р.

мУгель андрій прокоïович народився 
1899 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. поляк, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у с. зелена Діброва 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 р. 
як політично неблагонадійний спецпересе-
ленець, за антирад. діяльність та шпигунство 
(статті 546, 5410 ч. 1, 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 15 січня 1960 р.

мУгель дмитро кóзьмич народився 
1899 р. у с. Судилків заславського пов. во-
линської губ. Українець, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Мажарка 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Сталіна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 28 грудня 1937 р. 
за к.-р. фашистську агітацію та шпигунство 
(статті 546, 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
30 грудня 1937 р. (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
17 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 липня 1989 р.

мУдРак микола федорович народився 
1896 р. у Харкові. Українець, із [службов-
ців], освіта вища, позапарт., до 1937 р. член 
вКп(б). проживав у сел. панютине Лозів-
ського р-ну Харківської обл. Учитель заліз-
ничної школи № 52. заарештований 15 груд-
ня 1937 р. як член к.-р. шпигунської на-
ціоналістичної 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 Крас-
табі, де й помер 23 березня 1939 р. Реабіліто-
ваний 19 листопада 1957 р. 

мУдРац омелян андрійович народився 
1889 р. у с. зачепилівка Костянтиноградсько-

го пов. полтавської губ. Українець, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у с. за-
чепилівка зачепилівського р-ну Харківської 
обл. Лаборант кагату бурякопункту. зааре-
штований 9 лютого 1938 р. як член антирад. 
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.

мУдРий михайло андрійович народив-
ся 1887 р. у с. Федорівка валківського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. буди 
Харківського р-ну Харківської обл. бухгалтер 
фаянсового заводу. У 1931 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. заарештований 
19 жовтня 1937 р. як розкуркулений, за ан-
тирад. агітацію та здійснення втечі з місця 
заслання, зв’язки з білими у роки Громадян-
ської війни, службу у царській армії (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. 
Ухвалою ЕКУ УНКвС по Харківській обл. 
29 грудня 1939 р. термін покарання зменшено 
до 5 років позбавлення волі. Реабілітований 
8 червня 1989 р.

мУза іван семенович народився 1903 р. 
у с. Городище заславського пов. волинської 
губ. Українець, із селян, освіта початкова, 
позапарт. проживав у с. Сумці Кегичівського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу ім. політ-
відділу. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заарешто-
ваний 4 лютого 1938 р. за к.-р. фашистську 
агітацію 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 5 червня 1959 р.

мУзиЧенко микола андрійович на-
родився 1903 р. у м. петроков петроковської 
губ. Українець, із службовців, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Керуючий 
справами заводу «Харпластмас». заарешто-
ваний 6 вересня 1937 р. за шпигунську ді-
яльність (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 23 листопада 1989 р.

мУзолевський григорій іванович на-
родився 1899 р. у с. Старовірівка Костянти-
ноградського пов. полтавської губ. Росіянин, 
із селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. Старовірівка Третя Старовірівського 
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р-ну Харківської обл. Селянин-одноосібник. 
У 1935 р. під арештом Старовірівського Рв 
НКвС за зв’язок з братом, який втік за 
кордон. заарештований 3 березня 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 квіт-
ня 1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 25 травня 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 7 липня 1989 р.

мУклановиЧ костянтин михайлович 
народився 1900 р. у м. Молодечно вілей-
ського пов. віленської губ. білорус, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Економіст кондитерської фабрики 
«жовтень». заарештований 20 серпня 1937 р. 
за к.-р. диверсійну 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 
17 листопада 1937 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 18 лютого 1959 р.

мУковоз павло трохимович народився 
1875 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. Сторож пархомівського цукрозаводу. 
У 1929 р. розкуркулений. заарештований 
6 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. 
Реабілітований 27 грудня 1993 р.

мУкомол василь тимофійович наро-
дився 1907 р. у с. Новоолександрівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. розкуркулений, позбавлений 
виборчих прав, висланий до північного краю. 
заарештований 27 серпня 1937 р. як куркуль, 
який втік з місця заслання та 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 8 червня 1989 р.

мУкомол олексій тимофійович наро-
дився 1899 р. у с. Новоолександрівка Костян-
тиноградського пов. полтавської губ. Укра-
їнець, із селян, освіта початкова, позапарт. 
проживав у с. Новоолександрівка Сахнов-
щинського р-ну Харківської обл. без певних 
занять. У 1930 р. висланий до північного 
краю. заарештований 27 серпня 1937 р. за ан-
тирад. діяльність (ст. 5410 КК УРСР) і ухвалою 
особливої трійки УНКвС по Харківській обл. 

від 15 вересня 1937 р. позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 16 березня 1989 р.

мУленко максим гаврилович народив-
ся 1880 р. у с. в’язівок павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Українець, із селян, 
письмен., позапарт. проживав на хут. Ново-
платонівка борівського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу ім. Коцюбинського. У 1931 р. 
розкуркулений. заарештований 21 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. позбав-
лений волі у вТТ на 10 років. Реабілітований 
20 жовтня 1989 р.

мУлеР василь андрійович народив-
ся 1911 р. у с. Городище заславського пов. 
волинської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Дальнє 
Кегичівського р-ну Харківської обл. Конюх 
колгоспу ім. Артема. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 27 грудня 1937 р. 
як спецпереселенець з прикордонної смуги, 
за к.-р. фашистську агітацію та шпигунство 
(статті 546, 5410 ч. 1, 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 22 лютого 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 30 червня 1961 р.

мУлик михайло семенович народився 
1902 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. заарешто-
ваний 9 серпня 1937 р. за антирад. агітацію 
(ст. 5410 КК УРСР), справу закрито заступни-
ком Харківського облпрокурора у спецспра-
вах 18 лютого 1938 р. за відсутності доказів.

мУлявка (мóлявко) данило федорович 
народився 1901 р. у с. Липова Долина Га-
дяцького пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
і працював слюсарем у радгоспі «піщане» 
у Куп’янському р-ні Харківської обл. зааре-
штований 29 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію 
(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 9 червня 1989 р.

мУлявка (мóлявко) петро федорович 
народився 1894 р. у с. Липова Долина Га-
дяцького пов. полтавської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. завідувач складу артілі «Червоний ка-
натник». заарештований 9 вересня 1937 р. як 
білогвардієць у минулому, за к.-р. агітацію та 
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перекручення сталінської конституції в к.-р. 
дусі (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. Термін покарання відбував у Хаба-
ровському краї. Реабілітований 8 липня 1960 р.

мУмРій дмитро васильович народив-
ся 1899 р. у м. Мангліс Тифліського пов. 
Тифліської губ. Українець, із службовців, 
освіта середня, у 1932—1935 рр. та з 1938 р. 
член вКп(б). проживав у м. Куп’янськ 
Куп’янського р-ну Харківської обл. Учитель 
школи № 2. заарештований 23 липня 1938 р. 
як член антирад. організації (статті 548, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 4 квітня 
1939 р. виправданий за недоведеності складу 
злочину.

мУніц єлизавета петрівна народилася 
1910 р. у м. браслав Новоолександрівсько-
го пов. Ковенської губ. єврейка, з робітни-
ків, освіта невідома, позапарт. проживала 
в Харкові. помічник бухгалтера трикотажної 
фабрики ім. Мікояна. заарештована 15 лис-
топада 1937 р. за розвідувальну діяльність на 
користь польщі (ст. 546 КК УРСР), справу за-
крито УДб ХОУ НКвС 29 січня 1938 р. (ст. 4 
п. «д» КпК УРСР), звільнена з-під варти 
1 лютого 1938 р. під час другої світової війни 
евакуйована з ХЕМзом до Сибіру, до 1966 р. 
працювала на Уралмашзаводі в м. Сверд-
ловськ Свердловської обл. і на 1990 р. про-
живала там же.

мУніц мойсей касрелович народився 
1889 р. у м. Грива Ілукстського пов. Курлянд-
ської губ. єврей, з кустарів, освіта початкова, 
позапарт. проживав у Харкові. Кустар-чобо-
тар. заарештований 3 грудня 1937 р. за шпи-
гунство (ст. 546 КК УРСР), справу закрито 
УДб УНКвС по Харківській обл. 21 березня 
1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР), звільнений 
з-під варти 26 березня 1939 р.

мУніц наóм петрович народився 1902 р. 
у м. браслав Новоолександрівського пов. 
Ковенської губ. єврей, з робітників, освіта 
вища, позапарт., до 1936 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Старший інженер [від-
ділу конструкторського бюро] ХЕМзу і ХТГз. 
У 1936 р. під слідством ЕКв ХОУ НКвС (стат-
ті 546, 547, 549, 5411, 99 КК УРСР). заарешто-
ваний 29 серпня 1937 р. за зв’язки з групою 
троцькістів-терористів і за к.-р. шкідниць-
ку діяльність (статті 546, 547, 548, 5410, 5411 
КК УРСР) і Харківським облсудом 17 лис-
топада 1937 р. (ст. 547 КК УРСР) засуджений 
на 18 років позбавлення волі з пораженням 
у правах на 5 років. Справу закрито військо-
вою прокуратурою ХвО 31 грудня 1939 р.

мУнт альберт вільгельмович народив-
ся 1909 р. у с. бубни Новоград-волинського 

пов. волинської губ. Німець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Ленінка 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу ім. Леніна. У 1935 р. в адміністра-
тивному порядку переселений з прикордон-
ної смуги. заарештований 30 грудня 1937 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 28 лютого 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1989 р.

мУнтян василь григорович народився 
1899 р. у с. булбаш Сороцького пов. бесса-
рабської губ. Молдованин, із селян, освіта 
початкова, позапарт., до 1934 р. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник ДЕС № 1. за-
арештований 14 вересня 1937 р. за диверсійну 
та шпигунську діяльність (статті 546, 5410 ч. 1 
КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора СРСР 12 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 серпня 1962 р.

мУРавйов микола михайлович наро-
дився 1891 р. у Санкт-петербурзі. Росіянин, 
з дворян, освіта вища, позапарт. проживав 
у Харкові. персональний пенсіонер, за фа-
хом юрист. заарештований 22 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 з конфіскацією майна. Розстріляний 
19 жовтня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
4 вересня 1959 р.

мУРавський станіслав вікторович на-
родився 1909 р. у с. Мальованка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, осві-
та початкова, позапарт. проживав у с. Нова 
Дмитрівка барвінківського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «вірний шлях». зааре-
штований 9 вересня 1937 р. за к.-р. шпигун-
ську діяльність (ст. 5410 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 28 листопада 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 серпня 1989 р.

мУРавський тихін семенович наро-
дився 1882 р. у міст. баранівка Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Ревуче Куп’янського р-ну Харківської обл. 
Член колгоспу. У 1932 р. майно конфіскова-
но. У 1935 р. в адміністративному порядку пе-
реселений з прикордонної смуги. 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-
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ківській обл. 9 травня 1938 р. винесено ухвалу 
про розстріл. Розстріляний 5 червня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 27 березня 1989 р.

мУРавський фелікс антонович наро-
дився 1902 р. у с. Копельня васильківського 
пов. Київської губ. поляк, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старові-
рівка Шевченківського р-ну Харківської обл. 
Робітник ст. Щеняче півн.-Донецької заліз-
ниці. У 1935 р. в адміністративному порядку 
переселений з прикордонної смуги. заареш-
тований 21 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 ухвалу про розстріл. Роз-
стріляний 10 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілі-
тований 13 березня 1989 р.

мУРадов манóк мóрадович народився 
1875 р. у м. Тавриз, персія. вірменин, із се-
лян, письмен., позапарт. проживав у Харкові. 
Чоботар артілі «Ремонт взуття». заарештова-
ний 6 лютого 1938 р. за к.-р. націоналістичну 
та шпигунську діяльність (статті 546, 5410, 
5411 КК УРСР), постановою УДб УНКвС по 
Харківській обл. від 26 лютого 1939 р. справу 
направлено до військової прокуратури ХвО 
на припинення за ст. 197 ч. 2 КпК УРСР 
зі звільненням з-під варти, рішення у справі 
відсутнє.

мУРадян карекін петросович народив-
ся 1896 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Кустар-чоботар. заарешто-
ваний 18 квітня 1938 р. як член терористич-
ної націоналістичної 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 3 червня 1938 р.  
у Харкові. Реабілітований 9 січня 1959 р.

мУРатов аїк мовсесович народився 
1911 р. у м. ван, Туреччина. вірменин, із 
селян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Чистильник взуття артілі «Схід». 
заарештований 28 грудня 1937 р. за спекуля-
цію гостродефіцитними товарами і особли-
вою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
5 квітня 1938 р. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
11 червня 1957 р.

мУРатов федір іванович народився 
1894 р. у с. введенське зміївського пов. Хар-
ківської губ. Росіянин, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник заводу № 183. заарештований 22 квітня 
1938 р. за шпигунську диверсійну діяльність 
(статті 546, 549 КК УРСР) і особливою трій-

кою УНКвС по Харківській обл. 29 вересня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 20 вересня 1957 р.

мУРаШкін іван іванович народився 
1880 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, письмен., у 1924—1937 рр. член 
вКп(б). завідувач господарчого відділу ДЕС 
№ 1. заарештований 10 жовтня 1937 р. за ди-
версійну діяльність (ст. 548 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 25 грудня 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітований 11 листопада 1959 р.

мУРаШкін стеïан семенович народився 
1886 р. і проживав у Харкові. Українець, з ро-
бітників, освіта початкова, позапарт. Старший 
телеграфіст 2-ї дистанції зв’язку ст. Харків-
пас. півд. залізниці. заарештований 14 січ-
ня 1938 р. за належність до троцькістської 
опозиції та за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК 
УРСР) і ухвалою особливої наради при НКвС 
СРСР від 4 червня 1938 р. за к.-р. троцькіст-
ську діяльність (статті 547, 548, 5411 КК УРСР) 
позбавлений волі у вТТ на 8 років. Термін 
покарання відбував у Маріїнському відділен-
ні Сибтабу. Реабілітований 25 січня 1957 р.

мУРаШко поль ілліч народився 1894 р. 
у с. вовчинець, Герцогство буковина Ав-
стро-Угорської імперії. Українець, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт. проживав 
у Харкові. Економіст патефонного заводу. за-
арештований 30 квітня 1938 р. за к.-р. діяль-
ність (ст. 546 КК УРСР) і особливою трійкою 
УНКвС по Харківській обл. 8 жовтня 1938 р. 
(статті 546, 5410 ч. 1 КК УРСР) винесено ухвалу  
про розстріл. Розстріляний 19 жовтня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 березня 1959 р.

мУРза микита кóзьмич народився 
1887 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Старий 
Салтів Старосалтівського р-ну Харківської 
обл. Член колгоспу «прогрес». заарештова-
ний 13 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. Реабілітований 26 березня 1965 р.

мУРза стеïан максимович народився 
1883 р. у с. Старий Салтів вовчанського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
вища, позапарт. проживав у с. Старий Салтів 
Старосалтівського р-ну Харківської обл. Учи-
тель СШ. заарештований 26 квітня 1938 р. 
як член антирад. терористичної націоналіс-
тичної організації (статті 548, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
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обл. (статті 542, 548, 5411 КК УРСР) 9 травня 
1938 р. винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 4 червня 1938 р. у Харкові. Реабілітова-
ний 5 лютого 1957 р.

мУРзикін григорій іванович народився 
1908 р. у м. бєлгород бєлгородського пов. 
Курської губ. Росіянин, з робітників, осві-
та початкова, член вКп(б). заарештований 
30 листопада 1937 р. як член к.-р. диверсій-
ної шкідницької організації (статті 547, 5411 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Сталінській обл. 9 грудня 1937 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний у [м. Сталі-
но Сталінської обл.], дата розстрілу невідома. 
Реабілітований 26 липня 1957 р. 

мУРзін юрій миколайович народився 
1895 р. у с. Мартове вовчанського пов. Харків-
ської губ. Українець, із селян, освіта середня, 
позапарт., у 1928 р. член вКп(б). проживав 
у с. п’ятницьке печенізького р-ну Харківської 
обл. Технік-лісівник п’ятницького лісництва. 
заарештований 21 жовтня 1937 р. як член 
к.-р. організації (ст. 5411 КК УРСР) і ухва-
лою особливої трійки УНКвС по Харківській 
обл. від 20 листопада 1937 р. (статті 542, 547, 
5410, 5411 КК УРСР) позбавлений волі у вТТ 
на 10 років. Реабілітований 5 квітня 1957 р.

мУРін василь миколайович (багр мак-
сим миколайович) народився 1909 р. у с. за-
ланів Рогатин провінції Східна Галичина 
Австро-Угорської імперії. Українець, із селян, 
освіта незакінчена вища, позапарт., до 1933 р. 
член КСМ польщі. проживав у Харкові. Сту-
дент Харківського поліграфічного інституту. 
заарештований 8 серпня 1937 р. за розвіду-
вальну діяльність (ст. 546 КК УРСР) і комісі-
єю НКвС СРСР та прокурора СРСР 7 жов-
тня 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 1 серпня 1989 р.

мУРнек аóстріс андрійович народився 
1906 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. бухгалтер дитячих садків 
№№ 96 та 151. заарештований 6 січня 1938 р. 
за розвідувальну діяльність на користь Латвії 
(ст. 546 КК УРСР) і ухвалою особливої наради 
при НКвС СРСР від 16 лютого 1938 р. за к.-р. 
діяльність позбавлений волі у вТТ на 10 ро-
ків. Термін покарання відбував у єнісей-
ському вТТ. Ухвалою особливої наради при 
НКвС СРСР від 11 грудня 1944 р. за високі 
виробничі показники та відмінну поведінку 
у побуті термін покарання знижено на 2 роки. 
Реабілітований 7 серпня 1989 р.

мУРнек ян карлович народився 1895 р. 
у хут. Яворський вольмарського пов. Ліф-
ляндської губ. Латвієць, із селян, освіта почат-

кова, позапарт., 1924—1934 рр. член вКп(б). 
проживав у Харкові. Робітник велосипедно-
го заводу. заарештований 16 лютого 1938 р. 
за розвідувальну діяльність (статті 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 17 травня 1989 р.

мУсатов федір федорович народився 
1900 р. і проживав у Харкові. Росіянин, із 
службовців, освіта середня, позапарт. бухгал-
тер дезінфекційної станції. заарештований 
4 травня 1938 р. як член к.-р. білогвардійської 
організації (статті 541 п. «а», 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 4 квітня 1958 р.

мУсилевиЧ (мóселевич) станіслав 
петрович народився 1870 р. у м. вільно вілен-
ської губ. поляк, з робітників, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Касир-ді-
ловод СШ № 130. У 1920 р. під слідством Хар-
ківської губЧК за к.-р агітацію. Особливою 
нарадою при колегії ОДпУ 16 вересня 1927 р. 
(ст. 546 КК УСРР) висланий до Казахстану 
на 3 роки, на засланні перебував у м. Кзил-
Орда. заарештований 21 жовтня 1937 р. за 
шпигунську діяльність (ст. 546 КК УРСР) 
і комісією НКвС СРСР та прокурора СРСР 
4 грудня 1937 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про  
розстріл. Розстріляний 13 грудня 1937 р. 
у Харкові. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

мУсієнко менандр іванович народився 
1878 р. у с. Чернещина Новомосковського 
пов. Катеринославської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у с. Семенівка петрівського р-ну Харківської 
обл. Священик церкви. заарештований 4 лис-
топада 1937 р. за к.-р. агітацію, поширення 
провокаційних чуток і групування навколо 
себе к.-р. куркульського елементу (ст. 5410 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 26 квітня 1989 р.

мУсієнко тихін іванович народився 
1887 р. у с. Семенів Яр богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
середня, позапарт. проживав у с. вінницькі 
Івани богодухівського р-ну Харківської обл. 
Учитель. заарештований 6 квітня 1938 р. як 
член української к.-р. націоналістичної по-
встанської організації та за службу в армії Де-
нікіна (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР) і особ-
ливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
24 квітня 1938 р. винесено ухвалу про роз-
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стріл. Розстріляний 10 червня 1938 р. у Хар-
кові. Реабілітований 23 серпня 1957 р.

мУсіяЧенко андрій андрійович наро-
дився 1899 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. Грабар на півд. залізни-
ці. У 1930 р. розкуркулений. заарештова-
ний 5 листопада 1937 р. за антирад. 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. 
Термін покарання відбував у м. Свободний 
Хабаровського краю, де й помер 1943 р. Ре-
абілітований 27 червня 1958 р.

мУскатов-бабУков артем гаврило-
вич народився 1896 р. у м. Феодосія Феодосій-
ського пов. Таврійської губ. вірмен, з торгов-
ців, освіта неповна середня, у 1925—1938 рр. 
член вКп(б). проживав у с. Селещина Ма-
шівського р-ну полтавської обл. Технік-бу-
дівельник військбуду № 159. заарештований 
4 квітня 1938 р. як агент польської дефензи-
ви, який займався шпигунством на території 
СРСР (ст. 546 КК УРСР), справу закрито Ов 
НКвС в/з 6377 у квітні 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

мУсоРов іван стеïанович народив-
ся 1903 р. у с. в’язове богодухівського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. в’язове 
Краснокутського р-ну Харківської обл. Селя-
нин-одноосібник. заарештований 13 жовтня 
1937 р. за к.-р. діяльність та крадіжку (стат-
ті 170 п. «в», 5410 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 27 жов-
тня 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 6 листопада 1937 р. у Харкові. 
Реабілітований 29 листопада 1989 р.

мУстафін володимир іванович наро-
дився 1873 р. у с. бучек павлоградського пов. 
Катеринославської губ. Росіянин, з міщан, 
освіта середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. пенсіонер. заарештований 1 березня 
1938 р. за належність до к.-р. білогвардій-
ського підпілля (статті 5410, 5411 КК УРСР), 
справу закрито УДб УНКвС по Харківській 
обл. 16 травня 1938 р. за недоведеності складу 
злочину зі звільненням з-під варти.

мУха федір семенович народився 1895 р. 
у с. Черкаські Тишки Харківського пов. Хар-
ківської губ. Українець, із селян, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Сторож 
фабрики «жовтень». заарештований 21 квітня 
1938 р. як член к.-р. організації та за к.-р. агі-
тацію (статті 5410 ч. 1, 5411 КК УРСР), справу 
закрито прокуратурою Харківської обл. 9 бе-
резня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 КпК УРСР).

мУха-мУШинська марія Романів-
на народилась 1893 р. у м. Краків провінції 
західна Галичина Австро-Угорської імперії. 
полька, з міщан, освіта середня, позапарт. 
проживала у Харкові. Касир ломбарду. за-
арештована 21 жовтня 1937 р. за розвідуваль-
ну діяльність (ст. 546 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. Розстріляна 17 листопада 1937 р. у Хар-
кові. Реабілітована 15 серпня 1996 р.

мУханов павло олександрович наро-
дився 1884 р. у с. Обжериха юр’євецького 
пов. Костромської губ. Росіянин, із селян, 
освіта початкова, позапарт. проживав у Хар-
кові. пенсіонер-інвалід. заарештований 
16 грудня 1937 р. за шпигунство на користь 
Японії (ст. 546 КК УРСР) і ухвалами комісії 
НКвС СРСР та прокурора СРСР від 4 лютого 
1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00593 від 20 ве-
ресня 1937 р.) і 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 Картабі. Реабілітований 
21 серпня 1989 р.

мУханов трохим митрофанович наро-
дився 1899 р. у с. Ряська Кобеляцького пов. 
полтавської губ. Українець, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Кочетівка 
зачепилівського р-ну Харківської обл. по-
мічник бухгалтера зачепилівської МТС. за-
арештований 2 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію 
та за зловживання службовим становищем 
(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 бурейтабі. Реабі-
літований 9 березня 1989 р.

мУхаРський адольф іванович наро-
дився 1876 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. березове 
Шевченківського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний шлях». У 1935 р. в адмі-
ністративному порядку переселений з при-
кордонної смуги. заарештований 13 серпня 
1937 р. за антирад. агітацію та к.-р. шпигун-
ську діяльність (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 2 грудня 1937 р.  
у Харкові. Реабілітований 22 липня 1966 р.

мУхаРський бартоломій антонович 
народився 1901 р. у с. Цмівка заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, непись-
мен., позапарт. проживав у с. Максимівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
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колгоспу ім. Комінтерну. У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 21 листопада 
1937 р. як член к.-р. польської 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 16 квітня 1960 р.

мУхаРський броніслав антонович на-
родився 1899 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «Червоний маяк». У 1935 р. в адміні-
стративному порядку переселений з прикор-
донної смуги. заарештований 20 листопада 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації (статті 5410, 5411 КК УРСР) і комісією 
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 19 грудня 1937 р. у Харко-
ві. Реабілітований 6 лютого 1960 р.

мУхаРський мар’ян зигмóндович на-
родився 1906 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. за-
відувач ферми колгоспу «Червоний маяк». 
У 1935 р. в адміністративному порядку пере-
селений з прикордонної смуги. заарештова-
ний 20 листопада 1937 р. як член к.-р. наці-
оналістичної 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.

мУхаРський мар’ян станіславович 
народився 1903 р. у с. Судимонт заславського 
пов. волинської губ. поляк, із селян, пись-
мен., позапарт. проживав у с. Михайлівка 
Сахновщинського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу. У 1935 р. в адміністративному по-
рядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 25 грудня 1937 р. як член к.-р. 
польської націоналістичної організації (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 18 лютого 1938 р. у Харкові. Реабі-
літований 14 жовтня 1961 р.

мУхаРський (мóхорський) франц 
станіславович народився 1914 р. у с. Цмівка 
заславського пов. волинської губ. поляк, із 

селян, освіта початкова, позапарт. прожи-
вав у с. ворошилівка Сахновщинського р-ну 
Харківської обл. Член колгоспу ім. Дзержин-
ського. в адміністративному порядку пересе-
лений з прикордонної смуги. заарештований 
17 грудня 1937 р. за шпигунську діяльність 
на користь польщі (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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 25 січня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 17 квітня 1979 р.

мУхаРський юліан зигмóндович на-
родився 1910 р. у с. Цмівка заславського пов. 
волинської губ. поляк, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт., до 1935 р. член вЛКСМ. 
проживав у с. Михайлівка Сахновщинського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «Чер-
воний маяк». У 1935 р. в адміністративному 
порядку переселений з прикордонної смуги. 
заарештований 24 листопада 1937 р. як член 
к.-р. націоналістичної організації (статті 5410, 
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. Розстріляний 
25 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
6 лютого 1960 р.

мУхін іван євдокимович народився 
1888 р. у с. піщане вовчанського пов. Харків-
ської губ. Росіянин, із селян, освіта початко-
ва, позапарт. проживав у Харкові. Робітник 
ХТз. заарештований 26 жовтня 1937 р. за 
антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 КК УРСР) 
і Харківським облсудом 26 вересня 1939 р. за-
суджений на 7 років позбавлення волі у вТТ 
з пораженням у правах на 1 рік. Ухвалою 
верховного Суду УРСР від 29 жовтня 1939 р. 
вирок Харківського облсуду скасовано, спра-
ву закрито.

мУхін іван михайлович народився 
1899 р. у міст. Люботин валківського пов. 
Харківської губ. Українець, з робітників, осві-
та середня, позапарт. проживав у м. Люботин 
Харківського р-ну Харківської обл. Старший 
бухгалтер автобази Укршляхбуду. заарешто-
ваний 27 березня 1938 р. як член есерівської 
бойової організації (статті 547, 5411 КК УРСР) 
і особливою трійкою УНКвС по Харківській 
обл. 5 квітня 1938 р. (статті 5410, 5411 КК 
УРСР) винесено ухвалу про розстріл. Розстрі-
ляний 20 квітня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 16 січня 1960 р.

мУхін сергій михайлович народив-
ся 1897 р. у міст. Люботин валківського 
пов. Харківської губ. Українець, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Люботин Харківського р-ну Харківської 
обл.  Робітник майстерні вантажної служби 
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Управління півд. залізниці. заарештований 
26 квітня 1938 р. як член к.-р. шпигунської 
диверсійної терористичної організації (стат-
ті 541 п. «а», 548, 549 КК УРСР) і особливою 
трійкою УНКвС по Харківській обл. 25 ве-
ресня 1938 р. (статті 541 п. «а», 542, 548, 549, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 4 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 17 січня 1958 р.

мУховиЧ владислав олександрович на-
родився 1898 р. у м. заверча бендинського 
пов. петроковської губ. поляк, з робітни-
ків, освіта початкова, позапарт. проживав 
у Харкові. Кустар. заарештований 29 жовтня 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 546 

КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та про-
курора 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 21 серпня 1989 р.

мУхоРський франц станіславович, 
див. ÌÓÕАÐСЬÊИЙ (Ìóõîðñüêèй) Фðàíц Сòà-
í³ñлàâîâèч.

мУхоРтов гаврило давидович народив-
ся 1882 р. у с. піщанка Костянтиноградського 
пов. полтавської губ. Росіянин, із селян, 
неписьмен., позапарт. проживав у с. пі-
щанка Красноградського р-ну Харківської 
обл. Сторож Красноградського клубу піоне-
рів. У 1930 р. розкуркулений. 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. по-
збавлений волі на 10 років таборів (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР). Термін покарання відбував до 
[1941] р. в Архангельському вТТ. Реабілітова-
ний 18 травня 1961 р.

мУценек карл йосифович народився 
1898 р. у маєтку Рукеліс Тукумського пов. 
Курляндської губ. Латвієць, із селян, освіта 
неповна середня, позапарт. проживав у Хар-
кові. викладач ХДУ. заарештований 19 берез-
ня 1938 р. як член к.-р. націоналістичної по-
встанської організації (статті 542, 548, 5411 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 16 березня 1989 р.

мУценек ян янович народився 1892 р. 
у маєтку Сплінцельберг Курляндської губ. 
Латвієць, із селян, освіта незакінчена ви-
ща, у 1909—1937 рр. член вКп(б). проживав 
у Харкові. Директор всеукраїнського НДІ ор-
ганізації виробництва. заарештований 4 груд-
ня 1937 р. як член антирад. терористичної 
націоналістичної латиської організації (стат-
ті 542, 548, 5411 КК УРСР), для подальшого 
слідства направлений до Києва у розпоря-

дження НКвС УРСР і комісією НКвС СРСР 
та прокурора СРСР 7 лютого 1938 р. винесено 
ухвалу про розстріл. Розстріляний 13 березня 
1938 р. у [Києві]. Реабілітований 22 листопада 
1957 р.

мУШастий іван миколайович наро-
дився 1901 р. у с. березівці Тернопільського 
пов. провінції Східна Галичина Австро-Угор-
ської імперії. Українець, із селян, освіта ви-
ща, позапарт. проживав у Харкові. Інженер 
Харківського відділення Союзтранспроекту. 
заарештований 30 вересня 1937 р. за розві-
дувальну діяльність на користь польщі (стат-
ті 541 п. «а», 5410, 5411 КК УРСР) і комісією 
НКвС СРСР та прокурора СРСР 26 листо-
пада 1937 р. винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 2 грудня 1937 р. у Харкові. Ре-
абілітований 26 квітня 1960 р.

мУШегянц сергій петрович народився 
1885 р. у м. Ахалкалакі Тифліської губ. вір-
менин, з кустарів, письмен., позапарт. про-
живав у Харкові. завідувач ларка міськхар-
чоторгу. заарештований 6 лютого 1938 р. за 
к.-р. націоналістичну шпигунську діяльність 
(статті 546, 5410, 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 22 квітня 1960 р.

мУШик генріх ернестович народився 
1905 р. у м. пайне провінції Ганновер Коро-
лівства пруссія. Німець, з робітників, осві-
та середня, позапарт., у 1927—1929 рр. член 
вЛКСМ. проживав у Харкові. Робітник май-
стерні Головнафти. заарештований 26 квітня 
1938 р. за шпигунську діяльність (ст. 546 КК 
УРСР) і особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. 30 вересня 1938 р. (статті 546, 
5411 КК УРСР) винесено ухвалу про розстріл. 
Розстріляний 8 жовтня 1938 р. у Харкові. Ре-
абілітований 2 червня 1989 р.

мУШик юлія георгіївна народилася 
1886 р. у м. Целлерфельд провінції Ганно-
вер Королівства пруссія. Німкеня, з робіт-
ників, освіта середня, позапарт., у 1908—
1918 рр. член соціалістичної партії Німеччи-
ни, у 1921—1927 рр. член вКп(б). проживала 
в Харкові. бібліотекарка німецького клубу. 
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 на-
ради 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. Реабілі-
тована 23 березня 1989 р.

мУШинська софія станіславівна на-
родилася 1908 р. у с. Турчинці проскурівсько-
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го пов. подільської губ. Українка, із селян, 
письмен., позапарт. проживала в с. березник 
вільхуватського р-ну Харківської обл. Член 
колгоспу «ХТз». У 1935 р. в адміністративно-
му порядку переселена з прикордонної смуги. 
заарештована 27 жовтня 1937 р. як дружина 
засудженого (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 30 черв-
ня 1989 р.

мУШинський іван тимофійович на-
родився 1883 р. у м. Рогачів Новоград-во-
линського пов. волинської губ. Українець, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у сел. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Робітник склозаводу. заарештований 
14 грудня 1937 р. за к.-р. агітацію, розвіду-
вальну та диверсійну діяльність на користь 
польщі (статті 541 п. «а» КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
19 січня 1938 р. (наказ НКвС СРСР № 00485 
від 11 серпня 1937 р.) винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 31 травня 1938 р. 
у Харкові. Реабілітований 31 липня 1959 р.

мУШинський костянтин іванович на-
родився 1918 р. у с. Мар’янівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. поляк, 
з робітників, письмен., позапарт. проживав 
у м. Мерефа Харківського р-ну Харківської 
обл. Майстер склозаводу. заарештований 
8 квітня 1938 р. як член молодіжної бойової 
повстанської шпигунської диверсійної к.-р. 
організації (статті 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. Розстрі-
ляний 29 травня 1938 р. у Харкові. Реабіліто-
ваний 17 жовтня 1958 р.

мУШинський микола іванович на-
родився 1912 р. у с. Мар’янівка Новоград-
волинського пов. волинської губ. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у м. Мерефа Харківського р-ну Хар-
ківської обл. Робітник склозаводу. заарешто-
ваний 20 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 Харкові. Реабілітований 
14 лютого 1958 р.

мУШинський Роман андрійович на-
родився 1900 р. у м. Ободівка Ольгопільського 
пов. подільської губ. Українець, з робітників, 
освіта середня спеціальна, позапарт. про-
живав у с. Новоіванівка Коломацького р-ну 
Харківської обл. заступник головного інже-

нера Новоіванівського цукрозаводу. зааре-
штований 24 серпня 1937 р. за шпигунство та 
зв’язки з репресованими (ст. 546 КК УРСР), 
29 листопада 1937 р. начальником Коломаць-
кого Рв НКвС складено обвинувачувальний 
висновок і підготовлена довідка для розгляду 
справи особливою трійкою УНКвС по Хар-
ківській обл. Справу не завершено.

мУШинський станіслав михайлович 
народився 1892 р. у с. Кременка подільської 
губ. поляк, із селян, освіта початкова, поза-
парт. проживав у с. березняк вільхуватського 
р-ну Харківської обл. Член колгоспу «ХТз». 
У 1934 р. розкуркулений. У 1935 р. в адмі-
ністративному 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 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 31 липня 1989 р.

мУШкель тетяна яківна народилася 
1902 р. у м. Клин Клинського пов. Москов-
ської губ. Росіянка, з робітників, освіта по-
чаткова, позапарт. проживала в с. балаклія 
балаклійського р-ну Харківської обл. Домо-
господарка. заарештована 31 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. як 
член родини зрадника батьківщини позбавле-
на волі у вТТ на 8 років. Термін покарання 
відбувала в Темтабі та воркуттабі. У 1945—
1948 рр. працювала в лікарні комбінату «вор-
кутвугілля». На 1955 р. проживала в м. ворку-
та Комі АРСР. Реабілітована 2 червня 1956 р.

мУШтай василь юхимович народив-
ся 1891 р. у с. Черкаський бишкин зміїв-
ського пов. Харківської губ. Українець, з мі-
щан, освіта початкова, позапарт. проживав 
у м. Куп’янськ Куп’янського р-ну Харківської 
обл. Робітник деревообробного заводу. Ізюм-
ським окрсудом 23 травня 1929 р. (ст. 33 КК 
УСРР) засуджений на 5 років вислання до 
Куп’янського округу з позбавленням вибор-
чих прав. заарештований 1 листопада 1937 р. 
за те, що у 1918 р. виказав червоних партиза-
нів білим, у 1919—1920 р. служив у білій армії 
і особливою трійкою УНКвС по Сталінській 
обл. 15 листопада 1937 р. винесено ухвалу про 
розстріл. Розстріляний 19 листопада 1937 р. 
у [м. Сталіно Сталінської обл.]. Реабілітова-
ний 20 жовтня 1993 р. 

мюлінг генріх олександрович народив-
ся 1884 р. у м. Ревель Ревельського пов. Ест-
ляндської губ. Естонець, з робітників, освіта 
початкова, позапарт. проживав у Харкові. 
Майстер майстерень ХвО. заарештований 
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18 жовтня 1937 р. за шпигунську діяльність на 
користь Німеччини (ст. 546 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 24 грудня 1957 р.

мюллеР фрідріх авгóстович народився 
1879 р. у м. Гамбург, Німеччина. Німець, із 
селян, освіта середня, позапарт., до 1930 р. 
член вКп(б). проживав у Харкові. Робітник 
фабрики «Червоний кондитер». заарешто-
ваний 24 жовтня 1937 р. за к.-р. шкідницьку 
діяльність (статті 546, 547, 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 ухва-
лу про розстріл. Розстріляний 20 листопада 
1937 р. у Харкові. Реабілітований 29 жовтня 
1966 р.

мюллеР фрідріх андрійович народився 
1893 р. у м. Рига Ліфляндської губ. Латвієць, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. про-
живав у Харкові. Службовець ради товариства 
«Динамо». заарештований 20 червня 1938 р. 
як член к.-р. повстанської шпигунської ор-
ганізації (статті 546, 5411 КК УРСР) і осо-
бливою трійкою УНКвС по Харківській обл. 
22 вересня 1938 р. (статті 542, 5411 КК УРСР) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
29 вересня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
16 серпня 1958 р.

мягков олександр олексійович наро-
дився 1890 р. у м. воронеж воронезької губ. 
Росіянин, з торговців, освіта початкова, по-
запарт. проживав у Харкові. Касир рестора-
ну № 2 «Централь». заарештований 9 квітня 
1938 р. як член к.-р. військової бойової біло-
гвардійської 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 роз-
стріл. Розстріляний 28 травня 1938 р. у Харко-
ві. Реабілітований 11 березня 1958 р.

мядлеР борис ізраїльович народив-
ся 1897 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. 
віленської губ. єврей, з робітників, освіта 
початкова, позапарт., у 1930—1933 рр. член 
вКп(б). проживав у Харкові. закрійник 
Утильпромзбору. заарештований 7 листопада 
1937 р. за розвідувальну діяльність (ст. 541 
п. «а» КК УРСР) і ухвалами комісії НКвС та 
прокурора СРСР від 9 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
і особливої наради при НКвС СРСР від 
10 грудня 1937 р. за к.-р. діяльність позбавле-
ний волі у вТТ на 10 років. Термін покарання 
відбував в Ухтіжемтабі, де й помер 5 травня 
1945 р. Реабілітований 12 жовтня 1957 р.

мядлеР ілля ізраїльович народився 
1892 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. ві-
ленської губ. єврей, з кустарів, освіта почат-
кова, позапарт. проживав у Харкові. Робіт-
ник Утківського дитбудинку. заарештований 
6 листопада 1937 р. за к.-р. діяльність (ст. 5410 
ч. 1 КК УРСР) і комісією НКвС СРСР та 
прокурора СРСР 3 грудня 1937 р. (наказ 
НКвС СРСР № 00485 від 11 серпня 1937 р.) 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
15 грудня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 
7 грудня 1956 р.

мядлеР феня ісаківна народилася 
1900 р. у м. Сморгонь Ошмянського пов. 
віленської губ. єврейка, з кустарів, освіта 
початкова, позапарт. проживала в Харкові. 
Домогосподарка. заарештована 14 жовтня 
1937 р. за шпигунство (ст. 541 п. «а» КК 
УРСР), справу закрито УДб УНКвС по Хар-
ківській обл. 27 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР) зі звільненням з-під варти.

м’якенький данило якович народив-
ся 1900 р. у м. Краснокутськ богодухівсько-
го пов. Харківської губ. Українець, із се-
лян, освіта початкова, позапарт. проживав 
у сел. Краснокутськ Краснокутського р-ну 
Харківської обл. Маслобійник млина елек-
трокомбінату. заарештований 18 листопада 
1937 р. як член к.-р. націоналістичної орга-
нізації (статті 542, 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. Справу закрито УДб 
УНКвС по Харківській обл. 4 серпня 1939 р., 
звільнений з-під варти 22 вересня 1939 р. Ре-
абілітований 29 жовтня 1997 р.

м’який михайло сергійович народив-
ся 1884 р. у с. Медвенка [Обоянського пов.] 
Курської губ. Росіянин, із селян, освіта по-
чаткова, позапарт. проживав у Харкові. Ра-
хівник заводу ковкого чавуну. заарештований 
18 жовтня 1937 р. за к.-р. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і особливою трійкою УНКвС по 
Харківській обл. 29 листопада 1937 р. винесе-
но ухвалу про розстріл. Розстріляний 16 груд-
ня 1937 р. у Харкові. Реабілітований 25 квітня 
1989 р.

м’якиньков дмитро матвійович наро-
дився 1890 р. і проживав у Харкові. Українець, 
з робітників, освіта початкова, позапарт. Ро-
бітник артілі «Універпраця». заарештований 
10 грудня 1937 р. за невдоволення рад. владою 
та дискредитацію членів уряду (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР) і лінійним судом півд. залізниці 
8 травня 1938 р. засуджений на 4 роки по-
збавлення волі у вТТ з пораженням у правах 
на 3 роки. Термін покарання відбував у вол-
готабі. Справу закрито вДТв ГУДб НКвС 
ст. Харків півд. залізниці 5 лютого 1940 р. 
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(ст. 197 ч. 2 КпК УРСР) і транспортним про-
курором Харківської дільниці 8 лютого 1940 р. 
(статті 221 ч. 1, 197 ч. 2 КпК УРСР).

м’якота михайло георгійович (григоро-
вич) народився 1906 р. у м. бєлгород бєлго-
родського пов. Курської губ. Росіянин, з ро-
бітників, освіта вища, позапарт. проживав 
у м. бєлгород Курської обл. Старший диспет-
чер-графіст Управління півд. залізниці. заа-
рештований 29 квітня 1938 р. як член антирад. 
правотроцькістської диверсійної організації 
(статті 547, 5411 КК УРСР) і військовим три-
буналом ХвО 7 квітня 1939 р. (статті 547, 548 
через ст. 17, 5411 КК УРСР) засуджений на 
10 років позбавлення волі у вТТ поражен-
ням у правах на 5 років. Ухвалою військової 
колегії верховного Суду СРСР від 11 квітня 
1940 р. вирок скасовано, справу передано на 
новий розгляд зі стадії попереднього слідства. 
Справу закрито ДТв ГУДб НКвС півд. за-
лізниці 17 лютого 1941 р. (ст. 197 ч. 2 КпК 
УРСР). 

м’ялик (малик) мóсій микитович на-
родився 1879 р. у с. піски Ізюмського пов. 
Харківської губ. Українець, із селян, осві-
та середня спеціальна, позапарт. проживав 
у с. піски Ізюмського р-ну Харківської обл. 
Фельдшер медпункту. заарештований 15 жов-
тня 1937 р. як член антирад. шпигунської 
організації та за шкідництво (статті 546, 547, 
5411, 5410 ч. 1 КК УРСР) і особливою трійкою 

УНКвС по Харківській обл. 3 грудня 1937 р. 
винесено ухвалу про розстріл. Розстріляний 
18 січня 1938 р. у Харкові. Реабілітований 
8 березня 1957 р.

м’ясоєдов єгор микитович народився 
1896 р. у с. Руські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. ві-
зник харківської артілі «Червоний гужовик». 
У 1931 р. розкуркулений, висланий до північ-
ного краю на 3 роки. заарештований 14 лю-
того 1938 р. за антирад. агітацію (ст. 5410 ч. 1 
КК УРСР), справу закрито прокуратурою Ли-
пецького р-ну 22 березня 1939 р. (ст. 197 ч. 2 
КпК УРСР).

м’ясоєдов федір микитович народив-
ся 1893 р. у с. Руські Тишки Харківського пов. 
Харківської губ. Росіянин, із селян, освіта 
початкова, позапарт. проживав у с. Руські 
Тишки Липецького р-ну Харківської обл. Се-
лянин-одноосібник. У 1930 р. розкуркулений, 
позбавлений виборчих прав. У 1931 р. під 
слідством Липецького райвідділку Харків-
ського оперсектора ДпУ за к.-р. агітацію 
(ст. 5410 КК УСРР). заарештований 6 серп-
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 
20 березня 1989 р.



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
великобагачанський
великобурлуцький
великокринківський
великописарівський
венеславівський 

(петрівсько-Ро-
менський)

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
Липоводолинський

Лозівський
Лохвицький
Лубенський
Машівський
Миргородський
Миропільський
Нехворощанський
Нововодолазький
Новогеоргіївський
Новосанжарський
Оболонський
Олексіївський
Онуфріївський
Опішнянський
Оржицький
Охтирський
петрівський
печенізький
пирятинський
покровсько-бага-

чанський
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
великобурлуцький
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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пеРейменУвання населених пУнктів хаРківщини У хх ст.

Старе  
найменування

Сучасне  
найменування

Рік 
перейме-
нування

Місцезнаходження  
в Харківській області

с. безводне, с. Ополонівка Костянтиноградсько-
го пов. полтавської губ.

с. бердянка н/в зачепилівський р-н

с. берестовенька, з 1933 р. с. ворошилове, Кос-
тянтиноградського пов. полтавської губ.

с. Октябрське 1957 Красноградський р-н

с. білоцерківка Куп’янського пов. Харківської 
губ.

с. петрівка 1919 Куп’янський р-н

с. богородицьк Куп’янського пов. Харківської 
губ.

с. Ленінка н/в Шевченківський р-н

с. брагівка валківського пов. Харківської губ. с. Кобзарівка н/в валківський р-н

с. бугаївка вовчанського пов. Харківсьої губ. с. Революційне 1920 вовчанський р-н

с. булацелівка зміївського пов. Харківської губ. с. Шевченкове 1922 Шевченківський р-н

с. введенське зміївського пов. Харківської губ. с. введенка 1930 Чугуївський р-н

с. височинівка зміївського пов. Харківської губ. с. пролетарське н/в зміївський р-н

с. вшиве Костянтиноградського пов. полтав-
ської губ.

с. Миколаївка н/в зачепилівський р-н

с. Гайдалемівка валківського пов. Харківської 
губ.

с. Різуненкове н/в валківський р-н

с. Ганебне
зміївського пов. Харківської губ.

с. верхня 
Орілька

н/в первомайський р-н

с. Грузьке богодухівського пов. Харківської губ. с. Костянти-
нівка

н/в Краснокутський р-н

с. Дмитрівка вовчанського пов. Харківської губ. с. Гонтарівка н/в вовчанський р-н

хут. Дяків вовчанського пов. Харківської губ. с. Шевченкове н/в вовчанський р-н

хут. жуковського павлоградського пов. Катери-
нославської губ.

с. Кінне 1936 Лозівський р-н

с. Івани валківського пов. Харківської губ. с. знам’янка поч. ХХ 
ст.

Нововодолазький р-н

с. Картавівка вовчанського пов. Харківської губ. с. Середній 
бурлук

1918 великобурлуцький 
р-н

с. Кленове-Новоселівка Харківського пов. Хар-
ківської губ.

с. Олександрів-
ка

1861 золочівський р-н

с. Княжа Долина валківського пов. Харківської 
губ.

с. Червоний 
прапор

1921 Краснокутський р-н

с. Козлівщина Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ.

с. Леб’яже н/в зачепилівський р-н

с. Комликівка Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ.

с. Новопавлівка н/в Красноградський р-н

хут. Костяківка зміївського пов. Харківської губ. хут. задоне-
цький

н/в зміївський р-н

м. Костянтиноград — центр повіту полтавської 
губ.

м. Красноград 1922 Красноградський р-н

Куцо-Ганебнівські хутори, з 1917 р.
с. Куцо-Ганебне Костянтиноградського пов. 
полтавської губ.

с. Лебедівка 1945 Сахновщинський р-н

с. Лаврушине (Лаврушина) павлоградського пов. 
Катеринославської губ.

с. берестове 1917 близнюківський р-н
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Старе  
найменування

Сучасне  
найменування

Рік 
перейме-
нування

Місцезнаходження  
в Харківській області

с. Лихачове зміївського пов. Харківської губ. сел. первомай-
ський

1952 первомайський р-н

с. Лінивка зміївського пов. Харківської губ. с. Мелихівка 1920 Нововодолазький р-н

ст. Лозова-Азовська павлоградського пов. Кате-
ринославської губ.

ст. панютине 1872 Лозівський р-н

с. Лосівка вовчанського пов. Харківської губ. с. пролетарське н/в вовчанський р-н

с. Лустівка [богодухівського пов.] Харківської 
губ.

с. Трудолюбівка н/в Краснокутський р-н

хут. Манців Харківського пов. Харківської губ. с. безруки н/в Дергачівський р-н

хут. Мандричине богодухівського пов. Харків-
ської губ.

с. першотрав-
неве

н/в богодухівський р-н

хут. Мар’ївка вовчанського пов. Харківської губ. с. Українське н/в вовчанський р-н

с. Мериносівка,
з 1919 р. с. будьоннівка Куп’янського пов. Хар-
ківської губ.

с. жовтневе 1958 Дворічанський р-н

с. Миколаївка вовчанського пов. Харківської 
губ.

с. жовтневе 
Друге

1922 вовчанський р-н

с. Миколаївка Друга вовчанського пов. Харків-
ської губ.

с. Червоноар-
мійське Друге

1918 вовчанський р-н

с. Млинки Куп’янського пов. Харківської губ. с. безмятежне 1917 Шевченківський р-н

хут. Могилин вовчанського пов. Харківської губ. с. петропав-
лівка

1874 вовчанський р-н

с. Мотузівка зміївського пов. Харківської губ. с. Олійники 1919 Сахновщинський р-н

с. Новосергіївка Харківського пов. Харківської 
губ.

с. прудянка 70-ті рр. 
ХІХ ст.

Дергачівський р-н

міст. Новосерпухов зміївського пов. Харківської 
губ.

міст. балаклія 1891 балаклійський р-н

хут. Очереватий Костянтиноградського пов. 
полтавської губ.

с. Новоолексан-
дрівка

1905 Сахновщинський р-н

с. пан-Іванівка Харківського пов. Харківської 
губ.

с. Сковороди-
нівка

н/в золочівський р-н

с. підплет богодухівського пов. Харківської губ. с. Одрада н/в Краснокутський р-н

с. потощина павлоградського пов. Катерино-
славської губ.

с. Миколаївка н/в Лозівський р-н

с. преображенське зміївського пов. Харківської 
губ.

с. Миронівка 1919 первомайський р-н

с. пусте богодухівського пов. Харківської губ. с. Щербаки н/в богодухівський р-н

с. Регерський павлоградського пов. Катерино-
славської губ.

с. Садове 1946 Лозівський р-н

хут. Самуйлівка валківського пов. Харківської 
губ.

с. Соснівка н/в валківський р-н

с. Симонівка вовчанського пов. Харківської губ. с. Червоноар-
мійське перше

1924 вовчанський р-н

с. Степи Куп’янського пов. Харківської губ. с. першотрав-
неве

н/в борівський р-н

с. Стратилатівка Ізюмського пов Харківської губ. с. Кам’янка н/в Ізюмський р-н

с. Сухомлинівка богодухівського пов. Харків-
ської губ.

с. благодатне н/в Краснокутський р-н
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Старе  
найменування

Сучасне  
найменування

Рік 
перейме-
нування

Місцезнаходження  
в Харківській області

хут. Татарка Харківського пов. Харківської губ. с. Гонтівка н/в Дергачівський р-н

с. Телепневе павлоградського пов. Катерино-
славської губ.

с. Надеждине 1863 близнюківський р-н

хут. Федоренків Харківського пов. Харківської 
губ.

с. Черкаська 
Лозова

н/в Дергачівський р-н

с. Хмілеве валківського пов. Харківської губ. с. високопілля 1907 валківський р-н

с. Хрести зміївського пов. Харківської губ. с. Червона Гуса-
рівка

1921 балаклійський р-н

с. Цареборисів (Цареборисівка) Ізюмського пов. 
Харківської губ.

с. Червоний 
Оскіл

1919 Ізюмський р-н

с. Циглерівка Костянтиноградського пов. пол-
тавської губ.

с. Соснівка 1944 Красноградський р-н

с. Циглерівка-Шляхове Костянтиноградського 
пов. полтавської губ.

с. Чапаєве 1925 Кегичівський р-н

с. Чернещина Куп’янського пов. Харківської губ. с. Новомикола-
ївка

1895 Шевченківський
р-н

с. Чунишине павлоградського пов. Катерино-
славської губ.

с. Артільне 1860 Лозівський р-н

хут. Шеметів зміївського пов. Харківської губ. с. першотрав-
неве

н/в зміївський р-н

хут. юнаків, 
з 1920 р. с. баланівка Харківського пов. Харків-
ської губ.

с. Сазоно-бала-
нівка

1940 богодухівський р-н

хут. Ярошівка богодухівського пов. Харківської 
губ.

с. Карайкозівка н/в Краснокутський р-н



с ï и с о к  с к о р о ч е н ь

Аâò. — автор
Алòàйòàá — Алтайський виправно-трудовий 

табір
Аìóðòàá, Аìóðçàлòàá — Амурський залізничний 

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 (біль-

шовиків)
ÂЛÊСÌ — всесоюзна ленінська комуністична 

спілка молоді
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
ÂÓЦÂÊ — всеукраїнський центральний вико-

навчий комітет
гóá. — губернія
Â’ÿòòàá — в’ятський виправно-трудовий табір
Глàâìåòèç (ðîñ.) — Головне управління промис-

ловості металовиробів
Гîлîâл³ñäåðåâ— Головне управління лісової та 

деревообробної промисловості
Гîðшîðòàá — Горношорський виправно-трудо-

вий табір
ГÓТАÏ — Головне управління тракторно-авто-

мобільної промисловості
Дàлüáóä — державний трест по дорожньому та 

промисловому будівництву в 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
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
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 мо-

лоді України
Лîêчèìòàá — Локчимський виправно-трудовий 

табір
ì. — місто
ÌДБ — Міністерство державної безпеки
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ìåõ. — механізований
ì³ñò. — містечко
ì³ñüêõàðчîòîðг — міський харчовий торг
ÌОÏÐ (ðîñ.) — Міжнародна організація допо-

моги борцям революції
ÌТÌ— машинно-тракторна майстерня
ÌТС — машинно-тракторна станція
НД² — науково-дослідний інститут
НÊÂС — Народний комісаріат внутрішніх справ
íåïèñüìåí. — неписьменний
НÊОÏ — Народний комісаріат оборонної про-

мисловості
НÊШС — Народний комісаріат шляхів сполу-

чення
Нîðèлüòàá — Норильський 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 — північнопечорський виправ-

но-трудовий табір
Ï³âí³чñõ³äòàá — північно-Східний виправно-

трудовий табір
Ï³âí³чòàá — північний виправно-трудовий 

табір
Ï³âí³чóðàлòàá — північноуральський виправно-

трудовий табір
Ï³íюгòàá — пінюзький виправно-трудовий 

табір
ïîçàïàðò. — позапартійний
ÏОÂ — польська організація військова
ïîâ. — повіт
ÏОЮÐ (ðîñ.) — потребительские общества юга 

России
ÏÏО — протиповітряна оборона
ÏÏÕО — протиповітряна та протихімічна обо-

рона
ÏСÐ — партія соціалістів-революціонерів
ðàä. — радянський
ÐÂ НÊÂС — районний відділ НКвС
Ðåä. — редактор
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 

(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
ñåл. — селище
Сèáòàá — Сибірський виправно-трудовий табір
ñлîá. — слобода
СЛОН (ðîñ.) — Соловецькі табори особливого 

призначення
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
Тñîàâ³àõ³ì — Товариство сприяння обороні, 

авіаційному та хімічному будівництву
ÓÂО — Українська військова організація 

(сфальшована організація)
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ÓГА — Українська галицька армія
ÓДБ — управління державної безпеки
Óíжòàá — Унженський виправно-трудовий 

табір
ÓÊ²Ж — Український комуністичний інститут 

журналістики
ÓНД² — Український науково-дослідний інсти-

тут
ÓНÊÂС — управління Народного комісаріату 

внутрішніх справ
ÓНÐ — Українська Народна Республіка
ÓНЦ — Український національний центр 

(сфальшована організація)
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 бібліо-

тека
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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