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проголошенням України незалежною державою почали виявляти свої барви й го-
лоcи колишнi бiлi плями на її iсторичнiй картi. I те, що вони вже встигли оповiсти, 
вiдкрило неупередженим сучасникам очi на десятирiччями приховуванi сторiнки 
минулого. На гiрку правду з приводу засудженої Законом "Про реабiлiтацiю жертв 

полiтичних репресiй на Українi" практики масових переслiдувань громадян за дiї i думки, 
якi не вкладалися у визначенi кремлiвськими можновладцями рамки поведiнки "будiвникiв 
соцiалiзму". Завiсу секретностi скинуто, й вiдтепер – черга за осмисленням причин того тра-
гiчного явища, за тим, щоб урахувати його уроки й не допустити нiчого подiбного у майбут-
ньому. 

З 

Одним з напрямкiв роботи по усуненню наслiдкiв свавiлля стала здiйснювана згiдно з 
постановами Президiї Верховної Ради i Кабiнету Мiнiстрiв України підготовка багатотом-
ного науково-документального видання "Реабiлiтованi iсторiєю". 

Випуском у свiт у складi цiєї серiї тому по нашiй областi вiддається данина пам'ятi зем-
лякам, що свого часу потрапили пiд коток невмолимої машини придушення. З лещат при-
мусового забуття вирванi й поверненi Луганщинi iмена тисяч i тисяч її синiв та дочок, а всiм 
тим, хто безвинно постраждав, – честь i достоїнство. 

У розділі тому "Мовою документів" на основi матеріалів з державних, вiдомчих та при-
ватних архiвiв, музеїв, свідчень перiодичної преси, мемуарної лiтератури, спогадiв жертв i 
самовидцiв розповiдається, яким чином здiйснювалися репресiї в регiонi, яких набули мас-
штабiв, як позначалися на економiцi, розвитку науки й культури, формуванні соціальної 
сфери, на моральному станi населення. 

Глибиннi причини й наслiдки полiтики репресiй на Луганщинi дослiдженi у вступнiй 
статтi до книги.  Автори розглядають  їх як явище цiлком привнесене,  таке,  що не мало ко-
рiння на рiднiй землi, стало прямим результатом тривалого панування на теренах колишньо-
го Союзу РСР тоталiтарного режиму, його iмперської нацiональної полiтики. На догоду 
сумнiвним теорiям, заради примарного "кращого майбутнього" носiями бiльшовицької iдео-
логiї перекреслювалося мало не все, створене розумом i працею попереднiх поколiнь, ого-
лошувалися шкiдливими освяченi вiками скарбницi духовностi й моралi, безжально руйну-
валися символи колишньої величi і слави. 

Положення й висновки статтi пiдтверджуються вмiщеними у розділах тому "Мовою 
документів" та  "З полону забуття" матеріалами і  документами, якi ранiше здебiльшого не 
оприлюднювалися. Подаються зразки службових документів з практики тодішніх карних 
структур: ордери на арешт і обшук, анкети арештованих, протоколи обшуків та допитів, 
вироки,  фрагменти власноручних письмових показань підслідних тощо. 

Все це, гадаємо, дозволить читачевi подумки перенестися у часi на кiлька десятирiч на-
зад, вiдчути морально-полiтичну атмосферу доби, за якої чинилися беззаконня, побачити, як 
вершилися судовi процеси й позасудовi розправи над так званими "ворогами народу".  

Документи подаються мовою оригiналу, як правило, iз збереженням орфографiї й пунк-
туацiї. Точкуванням у квадратних дужках позначаються редакційні купюри у текстах доку-
ментів, подаються розшифровки зроблених у них укладачами скорочень, відновлюються 
пропущені,  але  необхідні  для   вірного  розуміння  суті мовленого слова. Нумерація доку-
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ментів окрема  для кожної з шістьох тематичних добірок розділу №1 – "Мовою документів". 
У томi на вкладках "Документи доби" подаються витяги з директивних рiшень пар-

тiйних та урядових органiв, виступiв i оперативних розпоряджень керiвникiв держави, цен-
тральних i мiсцевих властей, що визначали полiтику країни  i регiонiв на той чи iнший по-
точний момент. Значна частина документiв адресувалася ЧК-ДПУ-НКВС-КДБ, висувала 
перед ними новi завдання, зокрема, щодо насильницьких методiв викачування хлiба з ук-
раїнського села на початку двадцятих i в подальшi роки. Часто-густо вiдповiддю карних 
структур на вказiвки "згори" ставали новi гонiння стосовно певних верств населення. 
Йдеться, мiж iншим, про повторнi репресiї проти заможних селян, санкцiї щодо членiв 
сiмей вiйськовослужбовцiв, звинувачуваних (досить часто безпiдставно!) у зрадi Бать-
кiвщини, огульнi арешти у 1937-1938 роках полякiв i нiмцiв за однiєю тiльки нацiональною 
ознакою тощо.   

Хто ж потрапляв пiд "червонi жорна", кого i за якi провини засуджували до вищої мiри 
покарання, тривалих строкiв позбавлення волi, каторжних робiт? 

Вiдповiді на такi запитання читач знайде у спогадах учасникiв i свiдкiв трагiчних подiй, 
у документальних нарисах, присвячених землякам, якi чесно й сумлiнно служили економiч-
ному i культурному розвитку й звеличенню України, людям, якi намагалися вiдстоювати 
свою – таку, що не спiвпадала з офiцiйною, – думку з ключових напрямкiв становлення кра-
їни, зокрема, у нацiональному питаннi. Зазнавали утискiв i особи, далекi вiд будь-якої полi-
тики, – за злободенний анекдот, нарiкання на труднощi життя, невiру у те, про що пишуть 
газети, за визнаний "антирадянською вихваткою" виступ на зборах чи заняттях по вивченню 
історії ВКП(б)… 

 Найбiльшу за обсягом частину тому складають короткi бiографiчнi довiдки на ко-
лишнiх репресованих, якi народилися, жили i працювали на територiї областi, а також уро-
дженцiв iнших регiонiв колишнього Союзу РСР, що були пов'язанi з Луганщиною за родом 
професiйної дiяльностi, мали перед нею певнi заслуги у сферi економiки, освiти, науки, 
культури. 

 До кожної з бiльш як 30 тисяч персоналiй, включених до книги, подано бiографiчнi 
данi: вiк, нацiональнiсть, освiта, партiйнiсть, мiсце народження i проживання, рiд дiяль-
ностi, назва судового чи позасудового органу, що вiв справу, час i мiра покарання...  

 У випадках, коли у справах трапляються рiзнi написання прiзвища людини, першим 
подаємо те, що значиться в анкетi заарештованого або написано ним власноручно, iншi – у 
дужках. Те ж саме – з датами народження. 

Названа вище кількість репресованих ґрунтується виключно на наявних документаль-
них даних. Справжня ж цифра уявляється більшою. За свідченням УСБУ в Луганській об-
ласті, значний масив архівних справ 1937-1938 рр. був втрачений в ході евакуації в  період 
Великої Вітчизняної війни. Явно заниженими є й дані про число репресованих впродовж 
двадцятих років.  Напевно ж дається взнаки те, що до середини 1938 р. територія нинішньої 
Луганщини входила до складу Донецької області. 

За десятирiччя, що минули вiд часу ведення слiдчих справ, в адмiнiстративно-територi-
альному подiлi областi, як i України в цiлому, сталися суттєвi змiни. Чимало населених пун-
ктiв виключено з облiкових даних у зв'язку з переселенням жителiв, ще бiльше (в основно-
му це стосується сiл) змiнили назви, об'єдналися з iншими, включенi до смуги мiст i селищ 
мiського типу тощо. За цiєї обставини зафiксованi в архiвних документах назви мiсць наро-
дження i проживання репресованих, якi (назви) давно змiненi i про якi бiльшiсть населення 
областi, напевно, не має вже й згадки, подаємо у книзi так, як вони iменуються на сього-
днiшнiй день. Скажiмо, колишнє с.Погорiле колишнього Косiорiвського району – як с.Ва-
луйське Станично-Луганського району, колишнє с.Бауергейм Новоайдарського району – 
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с.Переможне того ж району, с.Церковне Міловського району – с.Хоминське того ж району, 
селище Шарапкине – як мiсто Свердловськ, селище Криндачiвка – мiсто Красний Луч i т.п. 

Вiдносно обласного центру, який неодноразово з Луганська ставав Ворошиловградом i 
навпаки, то в усiх випадках, за винятком цитування архiвних документiв, назва подається за 
нормою сьогоднiшнього дня. 

Що ж до назв хуторiв, сiл, станиць, селищ, мiст i районiв iнших областей України, 
iнших республiк колишнього Союзу РСР, то вони, як правило, подаються вiдповiдно до ад-
мiнiстративно-територiального подiлу, що iснував на час заповнення слiдчих документiв.  

Місця роботи колишніх репресованих (шахти, заводи, колгоспи, радгоспи, установи, 
артілі тощо) в усіх випадках іменуються в томі так, як зазначено в архівних документах. До 
речі, їх назви мінялися свого часу досить часто, у тому числі й з причин розгулу репресій: 
перейменовувалися одразу ж по тому, як сходили зі сцени (не за своєю, зрозуміло, волею) 
видні діячі Української держави, чиї імена вони носили, – В.Я.Чубар, С.В.Косіор, 
П.П.Любченко… 

Перед назвами населених пунктів, знятих з облікових даних, ставиться  позначка кол. 
(колишнє, колишній).  

До опрацювання матеріалів розділу "Мовою документів"  облредколегія залучала нау-
ковців з вищих навчальних закладів – істориків, правознавців, соціологів, а також 
працівників суду і прокуратури, архівів, музеїв, бібліотек.  

При редакційно-видавничому підрозділі працювала група студентів-старшокурсників 
кафедри історії України педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Майбутні 
фахівці-освітяни узагальнювали дані статистичних комп’ютерних аналізів з різних аспектів 
теми політичних репресій, зокрема, щодо професорсько-викладацького складу свого вузу. З 
їх участю було оформлено книжково-ілюстративний стенд "Реабiлiтованi iсторiєю", ма-
теріали якого використовувалися студентами при підготовці до семінарських занять, напи-
санні курсових робіт. 

Редакційно-видавнича група працювала в постійному контакті з обласною, міськими і 
районними комісіями по відновленню прав реабілітованих. Автори матеріалів тому, зокре-
ма  біографічних нарисів, працювали в архівах Києва і Москви, листувалися з правоохорон-
ними органами регіонів Російської Федерації, інших країн СНД, куди за радянської доби 
виселяли репресованих мешканців Луганщини.  

Окремі спірні питання, що виникали в процесі роботи, вирішувалися членами експерт-
ної ради, до складу якої, крім наукових працівників, було залучено письменників і жур-
налістів, колишніх репресованих. Цій же меті сприяли періодичні консультації з членами 
редакційно-видавничої групи сусідньої Донецької області. 

В роботi над книгою редакцiйно-видавнича група користувалася програмою i мето-
дичними рекомендацiями Головної редакцiйної колегiї. Її голова, академiк НАН України, 
завiдуючий вiддiлом Iнституту iсторiї України НАН П.Т.Тронько, заступники голови: зас-
тупник директора Iнституту iсторiї України О.П.Реєнт, провiдний науковий спiвробiтник 
цього ж iнституту Ю.З.Данилюк, доктор iсторичних наук Є.М.Скляренко давали необхiднi 
поради i роз'яснення, допомагали оперативно вирiшувати питання, якi виникали в ходi оп-
рацювання матерiалiв тому.  

Робота облредколегії та її редакційно-видавничої групи сприяла посиленню інтересу 
громадськості області до теми політичних репресій, знайшла активних послідовників-
ентузіастів. Значну пошукову роботу здійснюють, зокрема, інженер холдингової компанії 
"Луганськтепловоз" С.О.Боровков та колишній працівник відділу кадрів Луганського 
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м’ясокомбінату М.Т.Телятников. Їх зусиллями вже виявлено і повернено трудовим колек-
тивам прізвища понад 500 працівників підприємств, що свого часу стали жертвами неза-
конних переслідувань. В Рубіжному впродовж багатьох років простежує долі репресованих 
земляків-освітян  ветеран  педагогічної  праці  В.М.Клеменов.  І подібні приклади не пооди-
нокі. 

Не лишаються осторонь й міські та районні газети. Під відповідними рубриками періо-
дично друкуються біографічні нариси про репресованих, повідомлення про заходи по увіч-
ненню їх пам’яті тощо. 

Пiдготовка тому "Реабiлiтованi iсторiєю. Луганська область" здiйснювалася за постiй-
ною пiдтримкою мiсцевої влади. Обласна державна адміністрація сприяла видавничій 
діяльності облредколегії та її робочої групи. У 1995 році була видана книга  "Возвращение 
имени и чести" – збiрка нарисiв та iнформацiйно-довiдкових матерiалiв, що вперше пролили 
свiтло на окремi з епiзодiв перiоду масових репресiй на Луганщинi, показали, як в областi 
втiлюються в життя вимоги Закону України вiд 17 квiтня 1991 року "Про реабiлiтацiю 
жертв полiтичних репресiй на Українi". Разом iз Старобiльською райдержадмiнiстрацiєю у 
1998 роцi видано книгу "Так было. Репрессии 30-х годов на Старобельщине. Очерки. Вос-
поминания. Документы". Обидві книги поповнили фонди бібліотек, зокрема, вищих і серед-
ніх спеціальних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл. Їх презентації, що відбулися в 
містах і районах області, щоразу збирали чималу читацьку аудиторію. 

 Вагому допомогу редакційно-видавничій групі надавали в процесі її роботи спiвробiт-
ники УСБУ в Луганськiй областi – начальник підрозділу, підполковник В.Б.Завгородній, 
інспектори А.В.Лебедєва, А.П.Ткаченко; Державного архіву Луганської області – директор 
М.М.Старовойтов, провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів 
Т.I.Челишева; обласної наукової бiблiотеки iмені Горького – директор, заслужений 
працівник культури України I.П.Риб'янцева, завідуюча відділом ділової інформації Н.О.Ку-
шкова;  помiчник  прокурора  областi,  старший  радник юстицiї О.А.Деняк; голови міських 
і районних комісій по вiдновленню прав реабiлiтованих: Стахановської – Т.О.Жильцова, 
Старобільської – I.О.Мiрошниченко; колишнi репресованi Ю.Г.Бондаренко, I.I.Криуля, 
Г.П.Шепелєв; ветеран педагогiчної працi I.Ю.Коломойцев; журналiсти М.Ф.Блохiн, О.I.Ка- 
лiхевич. 

На книгу "Реабiлiтованi iсторiєю. Луганска область", сподiваємося, чекає гiдна доля. У 
сотнях i сотнях домашнiх бiблiотек вона зберiгатиметься як данина святої пам'ятi рiдним i 
близьким, що стали жертвами протиправних репресiй, як свiдчення визнання їх честi й до-
стоїнства. 

 Гадаємо, займе книга належне мiсце i в державних  книгозбiрнях, у тому числi в 
бiблiотеках навчальних закладiв, де стане для учнiв, студентiв, викладачiв, науковцiв, широ-
кого читацького загалу своєрiдним вiкном у свiт правди iсторiї України, минувшини рiдно-
го краю. 
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iсторiї кожного народу є сторiнки, якими вiн по праву пишається, але є й такi, звер-
нення до яких вiдзивається болем i неприйняттям.  Ми зберiгаємо в пам'ятi сла-
ветнiсть своїх досягнень i звершень, але не повиннi забувати  й  про  трагiчнi  перiо-
ди,  чорнi  вiдмiтини  на  довгому й багатостраждальному шляху до незалежностi. В 

їх числi – таке чуже, насильно привнесене на наш ґрунт явище, як полiтичнi репресiї сталiнсь-
кого режиму. Осмислення цього  феномену  дозволяє по-новому побачити минуле своєї країни 
– таким, яким воно було насправдi, а  не подавалося iдеологами панiвної у колишньому СРСР 
партiї у перекрученому, бажаному для неї свiтлi.  

В 
Довгим,  iз  зупинками,  а  то  й кроками назад виявився процес десталінізації. Пригадає-

мо: тривалий час була недоступна для широких мас доповiдь М.С.Хрущова на XX з'їздi  
КПРС,  хоча  з  позицiй сьогоднiшнього дня виразно видно i її обмеженiсть, i недомовленості, i 
надмiрну зосередженiсть на персонi Й.В.Сталiна, а не на самiй природi культу особи. 

Десятирiччями пiд найсуворiшою завiсою секретностi перебувало все, що могло пролити 
свiтло на полiтику незаконних репресiй, якi чинилися владою, їх коренi, масштаби,  наслiдки. I 
лише з настанням гласностi дiйшли  до  нашого поколiння думки провидцiв, якi в числi пер-
ших пiдняли голос проти червоного терору, розкрили його згубнiсть для країни та  її  народу.  
Активний учасник революцiї i громадянської вiйни, політичний діяч, лiтератор i дипломат 
Федiр Раскольников у своєму вражаюче  смiливому вiдкритому листi Й.В.Сталiну вiд 17 серп-
ня 1939 року писав:  

"Нескiнченний список Ваших злочинiв. Нескiнченний список iмен Ваших жертв! Немож-
ливо усе перелiчити. Рано чи пiзно радянський народ посадить Вас на лаву пiдсудних, як зрад-
ника соцiалiзму  й  революцiї,  головного  шкiдника,  справжнього ворога народу, органiзатора 
голоду й судових пiдлогiв" 

1. 
Процес, як вiдомо, почався на XX з'їздi КПРС, але бажаного продовження  вiн тодi не 

дiстав, хрущовська "вiдлига" тривала недовго.  Бо  ж  багатьма спiввiтчизниками на той час по-
дiлялася думка, що критичний погляд у минуле може призвести до очорнення  власної  iсторiї, 
а це, мовляв,  небезпечно  i непатрiотично.  

I як результат – вибiркове замовчування iсторичних реалiй i подiй,  їх  упереджене  тлума-
чення.   
         Сьогоднi  без об'єктивного осмислення урокiв минулого, без усвiдомлення всiєї пра-
вди про нього наша держава не може вважати себе захищеною вiд рецидивiв "хвороби".  
Документи  архiвiв ВЧК-ДПУ-НКВС-КДБ, що стали  надбанням  гласностi, спогади жертв 
та свiдкiв полiтичного свавiлля вразили  людей характером i масштабами явища, в резуль-
татi  якого, як зазначено в ухваленому в 1991 роцi  Законi "Про реабiлiтацiю  жертв полi-
тичних  репресiй  на  Українi", "... пролилося  багато людської  кровi. Мiльйони невинних  
людей на  пiдставi  антигуманних  i антидемократичних законiв та внаслiдок прямого без-
законня й  свавiлля  зазнали переслiдувань за свою полiтичну дiяльнiсть, висловлювання 
та релiгiйнi переконання". 

Аналiзуючи сьогоднi минуле, ми маємо можливiсть  об'єктивно оцiнити обставини й фак-
тори, що сприяли розвитку всiєї пiсляжовтневої iсторiї України саме тим шляхом, який був 
пройдений  нею  у  складi  СРСР,  мав свої позитивнi моменти i навiть злети, але з часом зако-
номірно обернувся безславним крахом. 
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Якою  ж  у  цьому  була  роль  культу особи i напряму пов'язаного з ним розгулу репресiй? 
В iсторичнiй  i публiцистичнiй лiтературi другої половини минулого столiття оцiнка ролi 

Сталiна у розв'язаннi полiтичних репресiй була лише пiдмiною, евфемiзмом глибокого й серйоз-
ного осмислення ситуацiї, прагнення з'ясувати витоки, коренi явища.  I  тiльки  з  часом,  у  мiру 
демократизацiї суспiльства, поступового звiльнення його вiд шор i  страху, що так  довго скову-
вав будь-яку живу думку, аксiомою став висновок: сталiнiзм – результат суб'єктивного сприй-
няття ленiнiзму, нiким не контрольованої  i  нiчим  не обмежуваної  деспотичної  влади. 

Встановлення диктатури пролетарiату, а фактично диктатури партiйно-державної верхiвки, 
призвело до того, що терор, розв'язаний бiльшовиками проти  повалених  класiв,  незабаром  по-
ширився й на вчорашнiх прихильникiв нового режиму, а потiм  взагалi  став  тотальним i неви-
правдано жорстоким. Ось що писав у 1924 р., спираючись на вiдомi йому факти i прогнозуючи 
подальший розвиток подiй, iсторик С.П.Мельгунов, який на той час перебував в емiграцiї: "Не 
можна пролити бiльше людської кровi, нiж це зробили бiльшовики, не можна уявити собi бiльш  
цинiчної  форми, нiж та, в яку втiлився бiльшовицький терор. Це система, яка  знайшла  своїх 
iдеологiв; це система планомiрного впровадження в життя  насильства;  це такий вiдкритий апо-
феоз убивства, як знаряддя влади, до якого  не  доходила  ще  нiколи жодна влада у свiтi" 

2. 
 Така само, як i в цiлому по Союзу, картина спостерiгалася  i  в Українi. 3 грудня 1918 р. 

створюється Всеукраїнська Надзвичайна Комiсiя – каральний  орган,  що став вiддiлом Наркома-
ту внутрiшнiх справ. За прикладом Центру дiяльнiсть  української ЧК не регламентувалася  зако-
ном  i  не  регулювалася  органами  влади.  Всупереч широковиголошуваним  декларацiям  уся  її  
робота  була  спрямована на захист корпоративних партiйних iнтересiв,  а  не  iнтересiв  народу. 
З часом i  самi бiльшовики не приховували, що "ЧК створенi, iснують i  працюють лише як прямi 
органи партiї за її директивами i пiд її контролем" 

3. 
 В подальшому партiя постiйно коригувала дiї репресивно-карального апарату у 

вiдповiдностi зi своїм полiтичним курсом. Республiканськi НКВС, якi функцiонували на пiдставi 
положення про загальносоюзний наркомат i старанно виконували його волю, свiдомо не брали 
до уваги нiякi юридичнi норми, нiякi моральнi принципи. Таку практику засвiдчив, зокрема, 
вельми кострубатий уривок iз заключної промови прокурора М.В.Криленка на вiдомiй "Шах-
тинськiй справi" 1928 року, де безпiдставно звинувачувалася у контрреволюцiйних дiях група 
iнженерно-технiчних працiвникiв Донбасу. "Тут пройшли перед нами, – говорив Криленко, – в 
досить значнiй кiлькостi тi факти, якi iменуються "обмовами" i якi мають досить умовне доказо-
ве значення. Так, в крайньому випадку, прийнято думати згiдно теорiї буржуазного права... Сама 
по собi обмова, звичайно, мало що значить, але якщо ця обмова буде повторюватись неоднора-
зово рiзними особами, якщо цi обмови будуть спiвпадати в тих чи iнших своїх дрiбнотах або 
деталях, якщо цi обмови будуть зробленi рiзними особами i в рiзних мiсцях, або ж якщо тi, що 
обмовляють,  були  допитанi  рiзними особами  i  в  рiзному  розрiзi  слiдчого  попереднього  роз-
слiдування, такi обмови набувають повного доказового значення" 4. 

 У ситуацiї,  що склалася  на  початок  тридцятих років,  Кремль був невдоволений керiвни-
цтвом Компартiї України з кiлькох  причин. Головні  з  них  Сталiн вбачав у пасивності  керiвно-
го ядра  КП(б)У в протистояннi українському нацiоналiзму та його деморалiзацiї, викликаної 
страхiттями колективiзацiї й голодомору. Для  виправлення  стану справ термiново були вжитi 
заходи кадрового характеру. У сiчнi 1933 року за iнiцiативою  генсека до Києва був направлений 
секретар ЦК ВКП(б) П.Постишев, який фактично перебрав на себе повноваження першої особи у 
керiвництвi республіки. З такою ж  метою  –  для  змiцнення  своїми людьми владних структур – 
були вiдрядженi до України  з  Росiї  сотнi інших партiйних функцiонерiв, чекiстiв. 

 Одночасно почалися масовi репресiї проти українських комунiстiв. Багатьох з них виклю-
чали з партiї нiбито за "iдейнi помилки i прорахунки", а по сутi – за навiть часткову незгоду з по-
лiтикою Сталiна та його оточення, за недостатню  їм вiрнiсть. Пiсля того, як у серпнi 1937 року 
на  Україну прибули  В'ячеслав Молотов, Микола Єжов i Микита Хрущов, протягом 10 мiсяцiв 
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було арештовано й розстрiляно 17 наркомiв, знищено майже всiх членiв ЦК i Полiтбюро ЦК 
КП(б)У 

5. 
Сьогоднi можна з повним правом говорити про те, що полiтичнi репресiї – закономiрне по-

родження тоталiтаризму, боротьба якого з демократiєю стала однiєю з найхарактернiших  тен-
денцiй  XX  столiття.  Для  наших  суспiльствознавчих наук поняття тоталiтаризму порiвняно но-
ве, тодi як на Заходi воно увiйшло в полiтичний лексикон ще в 20-х роках двадцятого столiття у 
зв'язку з майже одночасною появою на європейськiй полiтичнiй аренi двох тоталiтарних ре-
жимiв: в Росiї (1917 р.) i в Iталiї (1922 р.).  

 В iсторичнiй лiтературi розмах i суворiсть репресiй нерiдко пояснювалися безкомпро-
мiснiстю класової боротьби. Подiбне твердження, вважаємо, є не тiльки спрощеним, але й таким, 
що уводить убiк вiд дiйсних причин явища. Справа в iншому. Iз завершенням збройної боротьби 
i перемiщенням центру протистояння мiж старим i новим у сферу економiки одразу ж далася 
взнаки вiдсутнiсть у бiльшовицьких лiдерiв необхiдних знань i практичного досвiду керiвництва 
життям держави, передусiм у забезпеченнi чiткого функцiонування всього комплексу госпо-
дарського механiзму. Довелося покладатися на вольовий тиск, що вже не раз виручало у мину-
лому. I така політика, попри всi труднощi, давала у багатьох галузях бажанi результати. Та в мiру 
розширення обсягiв робiт загострювалися неминучi за подiбної органiзацiї справи негаразди. 
Наростали кризовi явища в економiцi, загрозливих форм набувала зубожiлiсть частини населен-
ня. 

Але своєї вини в цьому  Й.В.Сталiн i його найближчi соратники  визнавати не хотiли. I тому 
в хiд  пускалися  рiзнi надуманi тлумачення з приводу "культурної вiдсталостi", горезвiсних  "пе-
режиткiв капiталiзму", "посилення опору повалених класiв" i  т.iн. 

На догоду владі діяли й каральні органи. З невблаганнiстю, успадкованою вiд часiв грома-
дянської вiйни, в намаганнi обiлити  режим i зайвий раз довести йому  свою  вiдданiсть та необ-
хiднiсть вони почали дедалi частiше "викривати" ними ж самими вигадуваних "ворогiв народу", 
лiквiдовувати  різного роду контрреволюцiйнi органiзацiї,  що iснували переважно лише в їх 
уявi. 

Сьогоднi, вирвана з чiпких обiймiв минулого, правда про полiтичнi  репресiї вражає їх роз-
махом i часовими рамками.  На Луганщинi,  як і повсюдно в країні, найбільші сплески репресій 
припали  на так званий "час пік" (1937-1938 рр.) і на період Великої Вітчизняної війни (1941-
1945 рр.). Загалом же за роки тоталiтарного режиму було розстрiляно, засуджено до рiзних 
строкiв позбавлення волi, виселено з мiсць проживання, вiдправлено на заслання понад 30000 
уродженців і мешканців області 6.  I  це  лише видима  частина  айсберга: кожний  факт  репресiї 
стосовно однiєї людини бив рикошетом по членах  сiм'ї  та  найближчих родичах, на довгi роки 
переводив їх у розряд iзгоїв суспiльства. Членiв сiмей тих, кого безпiдставно оголошували   во-
рогами  народу  та  зрадниками  Батькiвщини, вiдправляли до "виправно-трудових"  таборiв,  ви-
селяли  у  вiддаленi, необжитi райони Пiвночi, Уралу, Сибіру, Середньої  Азiї.  Десятилiттями  
несли  тяжкий  хрест знедолених дiти засуджених "за полiтику". Перед ними були наглухо зачи-
ненi дверi середнiх i вищих навчальних закладiв, iснували суворi обмеження при влаштуваннi на 
роботу. 

На пiдтвердження сказаного можна навести багато прикладiв.  
У липнi 1938 року Особливою нарадою при НКВС СРСР була засуджена до 5 рокiв таборiв 

як дружина "зрадника Батькiвщини" мешканка м.Попасна, домогосподарка А.П.Бородаєва. Її чо-
ловiк,  В.О.Бородаєв,  розстрiляний  згiдно з постановою Вiйськової колегiї Верховного суду 
СРСР у  сiчнi  1938 року, реабiлiтований у  1958 роцi 

7.   За аналогiчними звинуваченнями зазна-
ли репресiй дружини безвинно покараних редактора "Ворошиловградской правды" С.Я.Каплана 
– Ф.А.Каплан 

8, крiпильника шахти № 2-2-бiс (смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради) 
Г.Т.Аржановича  – К.М.Аржанович 

9.  
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Про  тяжкi випробування, що випадали на долю  дiтей  жертв  полiтичних репресiй,  гово-
рять  у  своїх  спогадах (вміщені у цій книзі) луганчанин Г.П.Шепелєв i кiровчанка О.Ю.Iванова.  
Ось  невеличкий  фрагмент розповiдi останньої: "У нашому селi була початкова школа. Я ходила  
до  першого  класу.  Школярам давали "холоднi снiданки". Але вчителька, її звали Олександрою 
Iллiвною, пильно стежила, щоб таким, як я, снiданку не дiставалося… Витягне  з-за столу і ви-
штовхає в спину... "Вас взагалі треба було вивезти звідси!" – волала вчителька…Почуття образи 
й досi живе  в менi" .  

Кількість мешканців Луганщини, по яких боляче бив безпідставно навішуваний ярлик крев-
ності із "зрадником", обчислювалася багатьма сотнями. Деяким доводилося десятиріччями жити 
з цим важким тягарем. 

На собі відчули усю гіркоту такого становища вiсiм синiв та дочок колгоспника колгоспу  
iм.Сталiна з с. Рафайлiвка  Антрацитiвського  району I.Є.Малярчука, стiльки ж дiтей старшого 
майстра Сєверодонецької ДРЕС О.М.П'яткова,  з  яких п'ятеро на момент розстрiлу батька  були  
неповнолiтнiми, семеро дiтей конюха колгоспу iм.Сталiна з с.Дар'ївка тодiшнього Свердловсько-
го району Ф.В.Друпа...10  

Нерiдко карали "ворогiв народу" цiлими сiм'ями. Лiнiйний суд Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi у вереснi 1935 року засудив до тривалих строкiв позбавлення  волi за "антирадянську агiта-
цiю" мешканця  м.Попасна  пенсiонера Н.К.Iванова,  його сина Семена i дочку Пелагiю. Реабiлi-
тацiя, якої довелося чекати  десятки  рокiв, засвiдчила  їх  повну  невиннiсть 

11.  У жовтнi 1937 р. 
засудили до 10 рокiв позбавлення  волi  С.I.Жалковського та двох його синiв  – Федора i Сергiя. 
До арешту вони проживали у  Кадiївцi (нинi м. Стаханов), працювали на шахтi № 2-5 "Кам'янка". 
Усi троє реабiлiтованi в 1962 р.12

Найжорстокiшими вироками, у тому числi й розстрiлами, дуже часто оберталося для наших 
землякiв необережно сказане у приватнiй розмовi "гостре" слiвце, нарiкання  на труднощi  життя,  
що  квалiфiкувалися  як "антирадянськi настрої", "наклепи на умови життя в СРСР" і таке 
подібне. 

Окремо слід сказати про тих, кого засуджували як членів сімей осіб, репресованих за звину-
ваченням у зраді Батьківщини. Доволі часто траплялися випадки, коли з часом виявлялося, що 
ніякої зради не було,  що чесна людина та її рідні ставали жертвами беззаконних дій карних 
структур.  

Широко практикувалися переслiдування "за недоносительство". За таким мотивом, зокрема, 
вiдбували рiзнi строки покарання у виправно-трудових таборах електрослюсар шахти № 3 iм.Во-
лодарського (м.Свердловськ) М.Г.Джуров, колгоспниця колгоспу "Комсомолець" (смт Нижнiй 
Нагольчик    Антрацитiвського району) Л.I.Анищенко, пiдземний робiтник шахти  №  162  (смт  
Iванiвка Антрацитiвського району)  Й.П. Антонюк 

13.    
У процесi пiдготовки до видання даної книги робочою групою облредколегiї за участю  сту-

дентiв  iсторичного  факультету  Луганського  педагогiчного унiверситету було проведено стати-
стичний  аналiз  архiвних  справ   землякiв, засуджених за полiтичними мiркуваннями. Хто ж ви-
ступав у ролi суддiв? Кого i за що засуджували? Якi оголошувалися вироки? 

Картина така: бiльше половини  з тих, хто зазнав репресiй за  нiбито  контрреволюцiйнi  
злочини, були засудженi позасудовими органами ("трiйка", Особлива нарада, Комiсiя НКВС i 
Прокуратури СРСР тощо). Долю решти  вирiшували  легітимні інстанції − військові трибунали, 
обласний, мiськi та районнi народнi суди. 

Якi тiльки причини не фiгурують в архiвних справах тих, хто  притягався до вiдповiдаль-
ностi! До вже названих вище додамо ще кiлька найбiльш типових: за шпигунство на користь 
Нiмеччини (Польщi, Iталiї,  Англiї,  Бельгiї тощо), вихваляння переваг способу життя у країнах 
капіталу, намiр здiйснити терористичний акт проти керiвникiв партiї та держави, "навмисне" 
неякісне виконання доручених виробничих операцій, заплутування бухгалтерського обліку і таке 
інше.  
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П.П.Свища, мешканця села  Ковпаки  Новоайдарського  району,  Вiйськовий трибунал 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засудив до 8 рокiв позбавлення волi за не-
довiру  до  повiдомлень  радянської  преси.  Слюсаревi Лисичанського заводу "Строммашина" 
О.М.Чекалiну Луганський обласний суд визначив 5  рокiв  за антирадянськi написи на виборчих  
бюлетенях.  Цiною життя  заплатив за висловлювання невдоволення заходами партії і уряду в 
галузі сільськогосподарського виробництва голова  колгоспу iм. Сталiна (с.Новоiванiвка Попас-
нянського району) Д.О.Абакумов 

14.  
Політика репресій згубним чином позначалася не лише на долях окремих людей, а й на 

темпах розвитку економіки країни. За даними згаданого вище аналізу, на Луганщині через масо-
ве позбавлення волі трудівників промислового і сільськогосподарського виробництва було втра-
чено загалом близько 100 тисяч людино - років (!).  

Багатьма сотнями років обчислюються втрати через невмотивоване утримання громадян у 
закладах попереднього ув’язнення. Строки такого ув’язнення, до речі, коливалися від лічених 
днів до кількох років. 

Пiк  протиправної  дiяльностi  каральних  органiв, як уже зазначалося, припав на 1937-1938 
роки. Тiльки за цi два роки на Луганщинi було засуджено майже 13 тисяч осiб. Чекiсти працюва-
ли не тiльки у буднi, але й у днi, позначенi в календарi червоним кольором. Вiйськовий трибунал 
вiйськ НКВС Луганської областi  засудив жительку Кадiївки Т.Ф.Сергiєнкову до 8  рокiв позбав-
лення волi...  в  день жiночого свята 8 Березня 

15.  
Інтенсивність репресування досягла апогею у грудні тридцять сьомого, коли протягом од-

ного місяця було винесено 2346 вироків. 
Стосовно жителiв областi, репресованих у роки  панування  тоталiтарного режиму, виноси-

лися найчастiше такi рішення: розстрiл, позбавлення волi на рiзнi строки, вислання за межi Укра-
їни, заборона проживання у певних мiсцевостях та мiстах країни,  вiдбирання  пiдписки  про  не-
виїзд тощо. При цьому трагічним фіналом міг обернутися будь-який вид покарання. Адже життя 
репресованих обривали не лише кулi катів.  

Тисячi землякiв, не дочекавшись закiнчення строку ув’язнення, гинули вiд голоду, холоду й 
хвороб, знущання наглядачiв та кримiнальних елементiв, вiд непосильної працi на лiсоповалi, у 
згубних шахтах та копальнях.  

Вiд полiтики репресiй терпiли не тiльки окремi громадяни i верстви населення. Жорстоким 
гонiнням пiддавалися передовi iдеї, найновiшi досягнення наукової думки у рiзноманiтних галу-
зях людської дiяльностi. Режимом у багнети сприймалося багато з того, що вiн не мiг поставити 
у заслугу особисто собi, використати засобами пропаганди для вихваляння "переваг соцiалiстич-
ного способу життя".   

З таких мiркувань, зокрема, було оголошено лженаукою кiбернетику, розгорнуто справжнє 
полювання на прибiчникiв учення про генетику... 

У рядi випадкiв разом з "антирадянськими  елементами"  дискримiнацiї пiддавалися i ре-
зультати їх творчої дiяльностi. У  1938  роцi згiдно з рiшенням бюро Луганського обкому партiї з 
бiблiотек вилучалася брошура "Виноградарство в Краснодонском районе" 

16. Пiдставою  для цьо-
го стала "неблагонадiйнiсть" одного з авторiв – К.Є. Зимiна, а також згадування в позитивному 
планi  прiзвища колишнього секретаря  Донецького  обкому  партiї С.А.Саркiса, оголошеного не-
вдовзi пiсля виходу брошури у свiт "найлютiшим ворогом  народу". 

Кон'юнктурною, такою, що вiдповiдала  лише  вузькопартiйним  iнтересам, є  й  така завуа-
льована форма ущемлення iнтересiв селянства та iнтелiгенцiї, як проголошення робiтничого кла-
су  гегемоном, провiдною силою нового суспiльного ладу. Пiдґрунтя тут доволi просте: пролета-
рiат, який не мав нiчого, крiм своїх робочих рук, на вiдмiну вiд селянства з його приватновласни-
цькою психологією, був зручним i для управлiння, i для  протистояння  тому  ж селянству, у 
вiдноснiй  економiчнiй незалежностi якого бiльшовики  напередоднi  колективiзацiї вбачали од-
ну з головних загроз для свого режиму. 
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Що ж до "переваги" робiтничого класу перед інтелігенцією, то вона визначалася його 
сліпою вірою у проголошувані лозунги, нездатністю аналiзувати з наукових позицiй постулати 
партiї та дiї уряду, давати їм при нагоді обיєктивну оцiнку, обґрунтовано пропонувати альтерна-
тивнi шляхи розбудови держави, розв'язання соцiальних проблем. 

Відверту декларативність  твердження влади про "авангардну роль" робітничого класу доб-
ре видно на такому, зокрема, прикладі. Свого часу до складу радянського уряду про людське око 
ввели робітника-металіста А.С.Шляпникова. Та невдовзі за настирність у відстоюванні законних 
інтересів свого класу його виключили з партії, позбавили керівної посади  і … розстріляли. 

Викривлення у здійсненні соціальної політики обернулися значним вiдставанням вiд країн 
заходу в науцi й  технiцi,  впровадженнi прогресивних технологiй та обладнання, передусiм у га-
лузях, орiєнтованих  на  задоволення насущних потреб населення, – в легкiй, харчовiй, фарма-
цевтичній промисловостi, в сiльському господарствi. У подальшому  все  це,  поряд  з iншими 
факторами, обернулося неминучим фiналом – розвалом СРСР. 

  Одного кореня з репресiями була й полiтика правлячої партiї, спрямована на нiвелюван-
ня народiв i народностей колишнього Союзу РСР, прагнення створити нову спiльноту людей – 
"радянський народ". Плоди докладених щодо цього у свiй час зусиль добре видно на прикладi  
Луганщини, де й сьогодні чимала частина населення  не володiє в достатній мірі державною мо-
вою.  

Національний склад репресованих 

Національність Кількість репресованих Процент від загальної кількос-
ті репресованих 

Українці 16361 54,1 
Росіяни 7139 23,9 
Німці 3266 10,8 
Поляки 2136 7,1 
Євреї 303 1,0 
Білоруси 254 0,8 
Греки 152 0,5 
Молдавани 55 0,18 
Румуни 20 0,07 
Турки 5 0,02 

 
Соціальний стан репресованих 

Рід занять Кількість репресованих Процент від загальної кількос-
ті репресованих 

Робітники 12088 39,9 
Колгоспники 5183 17,1 
Селяни-одноосібники 2985 9,9 
Інженерно-технічні працівники 1596 5,2 
Службовці 2015 6,2 
Кустарі 239 0,8 
Медичні працівники 244 0,8 
Освітяни 723 2,4 
Культпрацівники 89 0,3 
Військовослужбовці 1841 6,1 
Служителі релігійного культу 163 0,5 
Домогосподарки 723 2,4 
Чистильники взуття 15 0,05 
Без певних занять 631 
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Віковий стан репресованих 
 

Вік Кількість репресованих Відсоток від загальної кількості 
репресованих 

До 30 років 8312 27,5 
Від 30 до 50 років 16291 53,8 
Понад 50 років   5659 18,7 

  

Освітній стан репресованих 
 

Освіта Кількість 
репресованих 

Відсоток від загальної 
кількості репресованих* 

Вища    863    2,8 
Незакінчена вища    263 0,87 
Середня   2465   8,15 
Неповна середня   1360    4,5 
Початкова 23308    77,0 
Неписьменні      953    3,15 

* У деяких архівних справах дані про освіту відсутні. 
Згадаємо: в останнi роки iснування Радянського Союзу у мiстах регiону майже не було шкiл 

з викладанням українською мовою. Росiйською мовою видавалася переважна бiльшiсть газет,  
велося  справочинство в партiйних i радянських органах, у всiх  установських  структурах, росiй-
ська мова  звучала  на зборах, конференцiях, семiнарах усiх рангiв та рiвнiв. Не придiлялося на-
лежної уваги й вивченню основних  європейських мов. Як правило, ними  не володiли випускни-
ки не тiльки середнiх, але й  вищих  (за  винятком профiльних) навчальних закладiв. 

 У здiйсненнi полiтики репресiй на Луганщинi, як i повсюдно  в  Українi, виразно видно пе-
рiоди "припливiв" та "вiдпливiв".  Найбiльш  нищiвнi  хвилi переслiдувань припадають на 1928-
1933, 1937-1938, 1941-1945, 1948-1953 роки. Перша обумовлена розгортанням двох взаємопов'я-
заних кампанiй – колективiзацiї та iндустрiалiзацiї. 

Але перш нiж докладно зупинитися на цьому питаннi, повернемося на деякий час назад, до 
перших пiсляреволюцiйних рокiв i перших крокiв створеної  у груднi 1917 року Всеросiйської 
Надзвичайної Комiсiї (ВЧК), перетвореної з часом в ОДПУ i пiзнiше – МДБ. На Луганщинi шлях 
до наступних масових репресiй торували двi регiональнi ЧК –  в Луганському i Старобiльському 
повiтах. Предметом особливої уваги чекiстiв були  не  стiльки  кримiнальнi елементи, скiльки 
окремi особи та  групи  населення, що в роки революцiї i громадянської вiйни в тiй чи iншiй 
формi виступали на боцi поваленого режиму. 

Маються на увазi передусiм  представники  колишнiх  привiлейованих  класiв, стосовно 
яких, до речi, для порушення кримiнальної справи було достатньо факту належностi до певного 
соцiального стану. Мiшенню номер один стали колишнi вiйськовослужбовцi царської  армiї,  
священнослужителi,  купцi, дрiбнi ремiсники, заможнi селяни. При цьому, однак, не можна обiй-
ти увагою ту обставину, що певний час репресивна полiтика повiтових ЧК Луганщини вiдбува-
лася на тлi "бiлого терору", розв'язаного вiйськами генерала Денiкiна, що вторглися на українсь-
ку землю, безчинств, якi творили тут нiмецькi окупацiйнi вiйська. 

Аналiз справ, що їх розглядали мiсцевi ЧК, свiдчить, зокрема, про вiдсутнiсть у частини 
оперативних працiвникiв не тiльки необхiдних  знань  у галузi  права,  але  й  елементарної  гра-
мотностi, чiтких моральних позицiй. Зрозумiло, це не могло не призводити  до  численних поми-
лок, платити за якi, часто цiною життя, доводилося безправним звинувачуваним. 

Характерним  є  такий  приклад.  У  березнi   1919-го Старобiльська ЧК розглянула  справу  
про  звинувачення  сiмнадцятилiтньої  хатньої робiтницi Анни Стукалової у неприйняттi полiти-
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ки  бiльшовикiв. Показання допитаних свiдкiв були суперечливими,  сама Стукалова винною  се-
бе  нi  в  чому не визнала. I все ж ЧК  звинуватила Стукалову у зв'язках з бiлокозаками, визнала 
за нею "шкiдливiсть для справи  революцiї"  i  на  цiй  "пiдставi"  засудила до... розстрiлу 

17.    
У 1992 роцi Стукалова була реабiлiтована за  вiдсутнiстю будь-яких доказiв її вини.  
Цей приклад, подiбних до якого можна було б навести багато, свiдчить про те, що вiд само-

го початку своєї дiяльностi репресивнi органи, вирiшуючи долi тисяч людей, досить часто спира-
лися не на закон, а на примарне класове чуття, яке переважувало  на  терезах  червоної  Фемiди 
будь-якi факти й докази.  

А тепер звернемося до причин,  характеру  та масштабiв масового сплеску  репресiй, пов'я-
заних  iз  здiйсненням  у  країнi  колективiзацiї та iндустрiалiзацiї.  Кiнець 20-х - початок 30-х 
рокiв... Для Союзу РСР, у тому числi й  для України,  це  був  перiод  глибинних  перетворень i в 
економiцi, i  в  соцiальнiй сферi. У планах форсування темпiв соцiалiстичного будiвництва, якi  
ґрунтувалися на вольових рiшеннях генсека та його найближчого оточення, першорядна роль 
вiдводилася iндустрiалiзацiї. В ходi її здiйснення намiчалося перетворити країну з вiдсталої агра-
рної  на  високорозвинену  в промисловому вiдношеннi  державу. Реалiзацiя цiєї доктрини втiлю-
валася в життя пiд безпосереднiм керiвництвом Й.В.Сталiна. Першорядними цiлями було прого-
лошено побудову економiчного фундаменту соцiалiзму в роки першої п'ятирiчки i основ соцiалi-
зму – у другiй. 

Донецькому басейну, зокрема  Луганщинi, в тих планах вiдводилася особлива роль. Адже 
саме тут були зосередженi тодi пiдприємства таких базових галузей промисловостi, як вугiльна, 
металургiйна, хiмiчна тощо. Економiчна специфiка Донбасу обумовлювала i його демографiчну 
унiкальнiсть. Сюди  i  за  власним бажанням – у пошуках  роботи, i за оргнабором  приїжджали  
українцi iз захiдних регiонiв, росiяни – переважно iз  сусiднiх областей Росiйської Федерацiї, 
представники iнших нацiональностей практично з усiх республiк колишнього Радянського Сою-
зу. Так, ще в 1920 роцi, протягом березня-вересня з Орловської, Тамбовської, Курської та iнших 
губернiй РРФСР для участi у вiдродженнi вугiльної промисловостi прибуло 16 тисяч чоловiк 

18.  
Практикувалися такого роду "трудовi десанти" i в подальшому, зокрема, у передвоєнні і перші 
післявоєнні роки. 

Для здiйснення iндустрiального штурму насамперед потрiбнi були кошти. Але де взяти їх у 
напiвжебрацькiй, зруйнованiй i пограбованiй у ходi революцiї та громадянської вiйни  країнi? 
Реальною  була  лише  одна,  та,  що  вже  не раз "виправдовувала" себе у минулому  можливiсть:  
викачувати  необхiднi ресурси  з села. Згадаємо: у 1919 роцi, коли росiйськi мiста  вiдчували гос-
тру нестачу продовольства, на Україну з Москви та Петрограда для проведення акцiї "похiд  за 
хлiбом" було направлено 3 тисячi робiтникiв.  Вони  дочиста вiдбирали  у  селян хлiб, вдаючись 
при цьому до найжорстокiшого насильства. А ще через два роки, у 1921-му, Москва вимагала вiд 
Києва щоденного вiдвантаження 100 вагонiв хлiба.  

Подiбна практика, що її центральна влада незмінно додержувалася i в подальшому, оберну-
лася для України страшним голодом 1932-1933 рокiв, який забрав кілька мiльйонiв людських 
життiв 

19.  
 До початку 30-х рокiв поставки українського хлiба в державнi засiки досягали 50 вiдсоткiв 

вiд загальної кiлькостi заготовлюваного союзними вiдомствами 
20.  

Альтернативи вичавленню всiх сокiв з села для здiйснення своїх далекосяжних планiв "пе-
ребудови країни" у бiльшовикiв не було. Отож, доводилося, як з часом стане ясно, рубати гiлку, 
на якiй сторiччями трималося благополуччя всiєї держави. 

Згадаємо, яким був тодi стан справ в українському селi. Пiсля проведення у 1921 роцi земе-
льної реформи конфiсковану у помiщикiв землю передали тим, хто її обробляв, – селянам. У 
Старобiльському округу кожна сiм'я одержала  по 2,5-3 десятини на їдця 

21. Тодi ж Земельний 
банк пiд заставу частини землi видавав  селянам  позики  на  придбання  насiння,  робочої  худо-
би, сiльгоспреманенту 22.  
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Результати такої полiтики, гадаємо, краще за все показати на типовому для того часу при-
кладi.  До революцiї Семен Ксенофонтович Дейнеко  з  с.Чмирiвка  Старобiльського району  був  
безземельним,  батракував. Одержавши землю, вперше  вiдчув  себе господарем своєї долi. За 
вiсiм рокiв важкої працi усiх членiв родини вдалося сколотити мiцне господарство. Спорудили 
будинок, комору, вiтряний млин, придбали двох корiв, пару волiв та коня, завели пасiку. Збира-
лися, кооперуючись з такими ж, як самi, працелюбами, придбати  трактор i молотарку...23  В та-
кий же спосiб, об'єднуючись по 7-10 дворiв, мiцнi господарi купували у спiльне користування 
потрiбну сiльськогосподарську технiку, разом споруджували дрiбнi переробнi пiдприємства. 
Менш заможнi спiвробiтничали у складi тсозiв (товариств по спiльному обробiтку землi), артi-
лей, комун 

24.  I така форма господарювання швидко довела свої переваги. 
Уже в 1926 роцi валовий збiр зерна в республiцi (на той час у кооперативи тут було об'єдна-

но 85 вiдсоткiв господарств) досяг довоєнного (1913 р.) рiвня. Здавалося, пiсля випробувань ре-
волюцiєю i двома спустошливими вiйнами українське село дістало нарештi можливість мiцно 
стати на ноги. 

Та з початком колективізації всi райдужнi плани селян зазнали краху. У накреслених Крем-
лем планах перебудови села не знаходилося мiсця нi для селянина-одноосiбника – людини, вiд 
держави майже незалежної, нi для кооперативiв, у господарськiй самостiйностi i юридичнiй сво-
бодi яких режим угледiв загрозу абсолютизацiї своєї влади на селi. 

 З метою  придушення будь-яких спроб землеробiв вiдстоювати свої законнi економiчнi пра-
ва, влада  поряд  з  iншими дискримiнацiйними заходами почала вживати так званi "ножицi цiн", 
в результатi чого цiна пшеницi, що збувалася землевласниками, у середньому по країнi виявила-
ся на третину нижчою вiд вартостi купованих селянами промислових  товарiв. Водночас  було  
припинено практику фiнансування банками операцiй з хлiбом  приватних  заготiвельникiв, з їх 
володiння вилучалося товарне борошномельне  виробництво,  обмежувалися обсяги перевезень 
хлiбовантажiв залiзницею тощо.   

З початку 1927 року знову було  введено продрозкладку – обов'язкову здачу хлiборобами 
державi за  твердими  цiнами  всiх "надлишкiв" хлiба та iнших продуктiв. 

 В результатi тiльки у сiчнi-лютому 1928-го в Українi шляхом реквiзицiї було заготовлено 
70 мiльйонiв пудiв хлiба. У тих селян, хто не справлявся iз завданнями, якi щоразу свавiльно 
збiльшувалися, вiдбирали  будинки, господарськi будiвлi,  худобу, сiльгоспреманент. Весною 
1929 року за невиконання "твердого завдання" в республiцi описали майно 18264 селянських го-
сподарств, з них 8012  було продано на торгах. 1150 власникiв притягли до кримiнальної вiдповi-
дальностi 

25.    
Тиск на селянство, що невпинно посилювався, як i треба  було  очiкувати, уже в 1928 роцi 

обернувся найгострiшою кризою.  
Заможнi селяни почали в масовому порядку  розвозити  своє майно по родичах, забивати i 

продавати худобу. Але припинити згубний процес, який руйнував пiдвалини села, було вже не-
можливо, скочування  вниз  вiдбувалося  за всiма позицiями. 

 Свого апогею кампанiя по колективізації та розкуркулюванню досягла в Українi у 1929-
1932 роках. Розрахунок сталiнського режиму був  простим: кожен з тих, хто вступав до колгос-
пу, передавав йому свої права на розпорядження всiєю вироблюваною продукцiєю, втрачаючи 
право вважати її своєю власною. I це одразу ж обернулося для селян повним безправ'ям. Обмо-
лочений  хлiб прямо з колгоспних токiв стали вивозити на  державнi зсипнi пункти та елеватори.  

Процес усуспiльнення повсюдно  супроводжувався  порушеннями  законностi, набував 
форм прямого свавiлля. Ось кiлька прикладiв, зафiксованих на початку 1930 року у Старобiльсь-
кому окрузi: 

 "Мiсткiвський район. Голубiвська комiсiя по мобiлiзацiї посiвного матерiалу в одного кур-
куля забрала не тiльки зерно, але й чоботи, пiджак i 22 карбованцi грошей. Ця ж комiсiя у  складi  
вчителя,  двох  комсомольцiв узяла 15-лiтнього хлопця, сина середняка, i пострiлами над голо-
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вою примушувала сказати,  чому вiн не йде до комсомолу. Внаслiдок цiєї екзекуцiї хлопець втра-
тив мову i збожеволiв. 

Бiловодський район. При перевiрцi спискiв розкуркулених  виявилося  15 середняцьких гос-
подарств i  три господарства  червоноармiйських... При розкуркулюваннi доходило до  вiдбиран-
ня одягу, бiлизни, меблiв, продовольства, овочiв i т.д. 

У селi Безгинове Новоайдарського району розкуркулювали середняцькi господарства, в 
яких забирали все абсолютно. 

У селi Стрiльцiвка Мiловського району iз 10 розкуркулених трьох середнякiв виселено з 
своїх дворiв за те, що не вступали до колгоспу, забрали у розкуркулених все до брудної бiлизни 
включно" 26.  

Чимало подібних прикладів можна було б навести й по інших районах. 
Повсякчас заганяли селян до глухого кута комiсiї по хлiбозаготiвлях. Пiсля виконання дове-

дених до дворiв початкових планiв їх збiльшували доти, доки виконання ставало неможливим. I 
тодi господарства, "якi не справлялися з планом", продавали з торгiв. 

Виступаючи у груднi 1929 року на Всесоюзнiй  конференцiї аграрникiв-марксистiв, Сталiн  
визначив долю всiєї маси селянських господарств, вiднесених до куркульських, заявивши про 
перехід до політики ліквідації класу куркульства 27 . 

Курс на колективiзацiю було проголошено XV з'їздом ВКП(б) у 1927 р. Але не минуло й ро-
ку, як Центр почав квапити керiвництво на мiсцях з її завершенням. 

Заходи, що  вживалися,  не  допомагали,  значна  частина  селян  до колгоспiв не йшла. Така 
картина верхи  не  задовольняла.  1 лютого 1930 року ВЦВК i РНК СРСР ухвалили постанову 
"Про заходи щодо соцiалiстичної перебудови сiльського господарства в районах суцiльної колек-
тивiзацiї й боротьби з куркульством". Виконуючи вимоги цiєї постанови, сiльськi Ради Луганщи-
ни, як i  всiєї республiки,  подiлили  жителiв  села  на куркулiв першої, другої i третьої категорiй, 
середнякiв та бiднякiв. Потiм видiлили ще  пiдкуркульникiв. 

Водночас було вирiшено, що  куркулi  першої  категорiї  пiдлягають  висланню за  межi Ук-
раїни, другої – з села на виселки або, як тодi говорили, "на ярки". Куркулiв третьої категорiї пе-
реселяли до  бiдняцьких хат. Але часто, як  уже зазначалося вище, пiд розкуркулювання потрап-
ляли й середняки, й навiть селяни, якi вступили до колгоспiв 

28.  
Такi  дiї  мiсцевої  влади  викликали  рiзку  реакцiю у вiдповiдь з боку розкуркулюваних. 

Ось деякi з прикладiв по селах Осинiвського (нинi Новопсковського. –  Авт .) району, наведених 
у доповiдi Старобiльського окружного вiддiлу ДПУ до вищих iнстанцiй у сiчнi 1930 року:   

"Бiдняк i колишнiй  партизан  с.  Осинове Чумаков Терентiй з приводу колективiзацiї гово-
рить  так: "Це панщина настала. Хоч голову хай одрiжуть, а в колектив не пiдемо"...29  

Секретар сiльради с.Новорозсош  Татарченко, бiдняк, член комнезаму, заявляв: "Краще вес-
ти iндивiдуальне господарство, то там буде можливiсть iснувати, а в колективi будемо ходити 
босi й голi" 

30.  
Бiдняк села Бiлолуцька  Жовтолог Олександр Якович писав  синовi в армiю: "Хлiбозаготiв-

ля зняла з нас останню сорочку. Якщо дiзнаються, що у когось трохи хлiба залишається, то при-
ходять i забирають, не питають, чи є в тебе що їсти, чи нi. Так що я тобi раджу, коли вiдслужиш, 
то додому не приїжджай, тут немає нiчого доброго"  

31.  
Та тiльки словами невдоволення селян колективiзацiєю не обмежувалося. У 1929 роцi по 

округу було зареєстровано 30 терористичних  актiв,  з  них  два вбивства, 6  замахiв на вбивство  
i  23  випадки  пiдпалу  майна  сiльських активiстiв 

32.  
Вище вже йшлося про таку форму боротьби з "куркулями", як виселення їх на виселки. У 

сiчнi 1933 року секретар Луганського  мiськкому  КП(б)У Iванов, вважаючи, що така акцiя не дає 
бажаних результатiв, звернувся до обкому партiї з пропозицiєю "висилати  куркулiв  до вiддале-
них районiв Союзу" 

33. Й невдовзi з обкому пiшла на мiсця директива: "Органами ДПУ у даний 
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час проводиться робота по виселенню куркульства за межi України. Розгорнiть навколо цього  
питання  масову роботу, не допускаючи активних виступiв i вихваток  класового  ворога.  Вжи-
вайте заходiв щодо надання допомоги ДПУ пiд час виселення"...34  

 Кампанiя по виселенню заможних українських селян на Пiвнiч, Урал та  в iншi вiддаленi 
мiсця країни набула масового характеру. В ходi її допускалося багато фактiв  невиправданої  
жорстокостi.   

Серед справ, якi розглядалися  обласною  комiсiєю  по  вiдновленню прав реабiлiтованих, 
була i шiстдесятилiтньої давностi справа мешканця  с.Пiдгорiвка Старобiльського району 
П.I.Шевцова. Пожовклi сторiнки протоколу загальних зборiв жителiв села воскрешають типову 
для тридцятих рокiв людську трагедiю. У протоколi записано: "Обговоривши питання про 
шкiдництво, яке приносить куркуль Шевцов пiд час проведення ряду намiчених заходiв, як-от: 
хлiбозаготiвля, мобiлiзацiя коштiв i т.д., агiтуючи проти їх  проведення, чим  пiдриває  найшвид-
ше  виконання  даних планiв, загальнi збори вважають за необхiдне доручити президiї сiльської 
Ради пiдшукати пiдхожу бiдняцьку хату i переселити в неї куркуля  Шевцова  П.I.  з усiм його 
сiмейством"  

35.  
"Переселили" Шевцова... на Урал, вiдправили з багатьма такими ж, як i вiн, умiльцями, ро-

ботящими хлiборобами на спецпоселення у мiсця, де передбачувана попервах бiдняцька хата 
здалася б справжнiм раєм.   

Про жахливi умови життя селян, висланих з Луганщини на Урал, у данiй книзi йдеться у 
спогадах Г.П.Шепелєва "Втеча з аду". 

Вживалися й iншi заходи, щоб надiйно iзолювати визнаних "куркулями". На початку 1933 
року обкомом партiї було створено комiсiю, перед якою поставили завдання: "визначити галузi 
промисловостi, пiдприємства, агрегати та окремi професiї, на якi куркулi не повиннi допускатися 
до роботи". 

 Сьогоднi важко назвати точну кiлькiсть землякiв-селян, висланих у процесi розкуркулю-
вання за межi  України.  Доводиться  задовольнятися   рiзного  роду неофiцiйними джерелами. 
Примiром, старожили Лозовiвки, Чмирiвки, Новоборового, Лиману, Проїжджого та iнших сiл 
колишнього Старобiльського округу стверджують, що тут у кожному населеному пунктi розкур-
кулювали бiльше половини дворiв, а висилали вiд 12 до 22 сiмей 

36. Загальна кiлькiсть сiл в ок-
рузi на початок 30-х рокiв становила близько шестисот. Отже,  мова йде про тисячi сiмей, якi на-
лiчували нерiдко до 10 i бiльше дiтей. 

 
Влiтку 1931 року Луганщина вiдрапортувала керівництву республіки: колективiзацiя в ос-

новному завершена, нею охоплено 84 вiдсотки селянських господарств. А по окремих районах 
цей показник ще вищий: у Сватiвському − 98,5  вiдсотка, Новосвiтлiвському − 86 вiдсоткiв 

37.  
Вражаючi  вiдсотки  колективiзацiї  дуже  прикрашали  рапорти  до  вищих iнстанцiй. Однак 

у багатьох випадках створенi колгоспи аж нiяк не виправдовували надiй, що на них покладалися.  
Не змогли виправити стану справ на селі й так звані "двадцятип’ятитисячники" − на почат-

ку 1930 року партія, згідно з постановою листопадового (1929 р.) Пленуму ЦК ВКП(б), направи-
ла в колгоспи 25 тисяч передових робітників з промислових підприємств. Та хіба ж спроможни-
ми були вони замінити справжніх, від діда-прадіда знавців і умільців хліборобської справи, ого-
лошених владою "глитаями" і ліквідованих  як  "ворожий народові" клас куркульства! 

Наслідком несумісності всмоктаної з молоком матері психології селянина-індивідуаліста із 
силоміць запроваджуваною колективною формою господарювання стало різке  зниження вро-
жайності сільгоспкультур, занепад тваринництва. А коли так, то  дуже  швидко довелося вдава-
тися до репресій і … проти колгоспів, і проти колгоспників. 

У селi Чмирiвка Старобiльського району новостворений колгосп нарекли iм'ям Ленiна. Але 
невдовзi властi сполошилися: артiль з такою назвою замiсть того, щоб показувати приклад 
iншим, скотилася за всiма показниками на останнє мiсце в районi. I тодi її позбавили почесного 
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iменi i почали  не без гумору називати "колгосп № 36" (на той час у районi  налiчувалося  три-
дцять  шiсть колективних господарств). Секретаря парторганiзацiї колгоспу Величка виключили 
з  партiї  i притягли до суду 

38.     
У селi  Лиман  того  ж  району  за  зрив посiвної  кампанiї розпустили бригаду № 2 колгоспу 

"Червоний плугатар", а бригадира Череватого вислали за межi областi 
39.  

 До речi, так "легко" вiдбувалися  винуватцi  в  провалах  справ  далеко не завжди. У бага-
тьох випадках до обвинувачуваних за  аналогiчними  мотивами застосовувалися традицiйнi мiри 
покарання – розстрiл, ув'язнення на  тривалий строк у виправно-трудовiй колонiї. Наприкiнцi 
1932 року Луганський обласний суд "за  серйознi  недолiки  у  керiвництвi  колгоспом   iм.Бу-
дьонного" (с.Верхня Покровка Старобiльського району) засудив його голову I.А.Шерстюка до 
вищої мiри покарання, а групу керiвникiв структурних  пiдроздiлiв господарства – до рiзних 
строкiв позбавлення волi 

40. Всi  вони звинувачувалися  у  шкiдництвi,  зривi хлiбозаготiвлi, спри-
яннi розкраданню хлiба, занепадi дисциплiни.  

Та найбільше зазнавали  через вади організації колективної праці рядові колгоспники:   оде-
ржували за свій труд платню набагато меншу,  ніж  робітники у промисловості. Свідченням цьо-
го  можуть  слугувати  документи на виплату зарплати членам колгоспу і заводським робітни-
кам 

41,  датовані 1930 роком.  
Список 

членів комуни "Червона зірка"  Лутугинського району на виплату 
заробітку за 1930 господарський рік 

 
Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Кількість
упряжок* 

Сума 
заробітку 

Одержано 
авансом і матеріа-

лами 

Належить 
до виплати 

Сума 
боргу 

Мироненко 
Іван Якович 

225 128 крб. 53 коп. 164 крб. 54 коп. - 27 крб. 43 коп. 

Мироненко 
Марія Іллівна 

162 92 крб. 68 коп. 111 крб. 30 коп. - 18 крб. 62 коп. 

Мудрий 
Григорій Тро-
химович 

196 111 крб. 72 коп. 110 крб. 07 коп. 1 крб. 65 коп. - 

Всього у списку значаться прізвища 27 членів комуни. 

*Упряжка – одиниця виміру трудових затрат у колгоспах, що передувала трудодню. 

                                                                      Таблиця 
                                  показників по заводу Луганському механічному ім. Косіора 

                                                        за особий* квартал 1930 р. 
 

Зарплата робітників на місяць За планом Виконано Процент виконання 
 93 крб. 77 коп. 80 крб. 68 коп. 86,04 

*Так у документі. 
Одним з логiчних  наслiдків  знекровлення села задля форсування темпів індустріалізації 

став  голод  1932-1933 рокiв.  
Ще однiєю бiдою, якою обернулася колективiзацiя для України й українцiв, стала глибока 

моральна ерозiя. Потерпiли вiд неї, до речi, не тiльки заможнi, але й малоiмущi господарi. Першi 
нараз позбавилися всього майна, нажитого багаторiчною важкою працею, другi розпрощалися з 
природним прагненням i самим коли-небудь "вибитися в люди". У ходi розкуркулювання влада 
всiляко  протиставляла  одне  одному  "багатих" i "бiдних". А коли земельну "революцiю зверху"  
(вислiв Й.В.Сталiна) було завершено, поставила усiх на одну дошку колгоспною зрiвнялiвкою i 
жебрацькими трудоднями. 



Повернення імені і честі 
 

23

 

Методи, якими режим здiйснював колективiзацiю, давали вихiд найогиднiшим людським 
почуттям. У намаганнi вiдвернути загрозу вiд себе, люди писали доноси на односельцiв, давали 
лжеприсяги  як свiдки на допитах. Були не вiд того, щоб поцупити якусь крихту добра при роз-
куркулюваннi сусiда. 

Найбiльш згубно впливала морально-психологiчна атмосфера, в якiй вiдбувалася колективi-
зацiя, на свiдомість дiтей та пiдлiткiв, на формування їхнього свiтогляду. Розкуркулювання руй-
нувало мiцнi селянськi родини, вбивало клин мiж дiтьми й батьками. Останнi, оголошенi владою 
ворогами трудового народу, вже не тiльки не могли слугувати для синiв та дочок прикладом i ав-
торитетом, але й перетворювалися для них часом на важкий i навiть небезпечний тягар. Страха-
ючись тавра "куркульське порiддя", що заступало шляхи до освiти й роботи, чимало молодих 
людей приховували своє соцiальне походження, а то й дiяли бiльш радикально: прилюдно, через 
газети зрiкалися "батькiв-глитаїв". 

 Багато води спливло в рiчках України вiдтодi, як на її теренах було насильно впроваджено 
колективну форму господарювання на землi. Довгий час не вщухали суперечки мiж войовничи-
ми прихильниками i переконаними противниками колгоспiв. Та ось у дискусiї мовлене, здається, 
останнє слово. 

Згiдно з ухваленим у жовтнi 2001 року Верховною Радою Земельним кодексом, українськi 
селяни дiстали право повернути у свою власнiсть землю (близько 30 мiльйонiв гектарiв), яку пiд 
час колективiзацiї було вiдiбрано в їхнiх дiдiв та прадiдiв 

42.   
Так колесо iсторiї українського села, щоб мати змогу рухатися вперед і подолати руйнівні 

наслідки минувщини, зробило принциповий оберт у зворотньому напрямi. 
 
В одних  часових рамках, у  нерозривному  зв'язку з розкуркулюванням i колективiзацiєю 

проводилася iндустрiалiзацiя.  
I вона була багата на перегини та прорахунки. З великими труднощами  народжувалися  ко-

жний  новий  цех, завод,  фабрика, електростанцiя,  лiнiя  залiзницi...  Справжнiй  ентузiазм та 
ударництво  частини робiтникiв  сусiдили  з  примусовою,  непосильною працею в'язнiв таборiв 
ГУЛАГу на лiсозаготiвлях i погибельних рудниках, на будiвництвi судноплавних каналiв та зро-
шувальних систем. 

 Уся сiмдесятирiчна iсторiя  Союзу  РСР переконливо  засвiдчила: найбiльш легкою i вiдно-
сно безкровною справою було для бiльшовикiв захоплення влади  у жовтнi 1917-го. В подальшо-
му ж всi їх зусилля щодо  реалiзацiї  планiв перебудови суспiльства,  накреслених  В.I.Ленiним,  
більшовицькою партією, весь час наштовхувались на  численнi  непереборнi  перешкоди  соцiа-
льного, економiчного, управлiнського характеру. 

 Не була  винятком  й  iндустрiалiзацiя,  яка  в  суто теоретичному планi уявлялася спочатку 
її iнiцiаторам не такою вже й важкою справою. Сталiн, як відомо, ставив завдання справитися з 
нею за десять рокiв 

43.  
Названий  строк  не  був, однак,  пiдкрiплений  нi  точними   економiчними розрахунками, 

нi науковими прогнозами. Упевненiсть в успiху живилася переважно лише почуттям ейфорiї вiд 
колишнiх перемог у революцiї та громадянськiй вiйнi, вiрою  в непереможнiсть  хвацьких  "кава-
лерiйських  атак" i  на фронтах господарського будiвництва. Немає, мовляв, таких фортець, якi 
не могли б узяти бiльшовики! 

I численнi "фортецi", незважаючи нi на що, тодi були таки взятi. В Українi згiдно з вiдомим 
планом ГОЕЛРО були збудованi такi потужнi на той час електростанцiї, як Зуївська i Штерiвсь-
ка. Останню  спорудили поблизу шахтарського  мiста  Красний Луч.  Найбiльшою гiдроелектро-
станцiєю Європи став закiнчений будiвництвом у 1932 роцi Днiпрогес. У Луганську приступили 
до реконструкцiї паровозобудiвного  заводу,  у Лисичанську розширювали потужностi по вироб-
ництву кальцинованої соди та скла, в Рубiжному – рiзноманiтної хiмiчної продукцiї, в Алчевську 
та Алмазнiй  – рiзних видiв металу тощо. 
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На  початку 30-х рокiв з 1500  промислових пiдприємств, якi перебували в процесi будiвни-
цтва в СРСР, 400 припадало на Україну 44. У 1926-1930 роках в її промислових регiонах удвiчi 
зросла чисельнiсть мiського населення 45.  

Країнi,  яка проголосила  курс  на  iндустрiалiзацiю, як повiтря, потрiбне було вугiлля – для 
заводiв i фабрик, теплових електростанцiй, для залiзничного транспорту та соцiальної сфери. Ар-
шинними лiтерами "стрiляли" зi стiн плакати-заклики: "Шахтар,  дай  добич!" Газети й радiо за-
кликали пiдземних робiтникiв Кадiївки i Лисичанська, Краснодона i Красного Луча: "Вiдсталi, 
наздоганяйте передових! Ми позбавимося зубожiння i злиднiв тiльки тодi, коли всi без винятку 
зробимося ударниками" 

46.  
 Ударникiв ставало бiльше,  але  це  не  означало,  що  iндустрiалiзацiя вiдбувається так, як 

бажалося партiйному керiвництву. Дуже скоро стало ясно, що робота в режимi гарячкового шту-
рму  неминуче  обертається  безладдям, безвiдповiдальнiстю, високим процентом браку, марно-
тратством.  

Незважаючи  на введення в дiю багатьох промислових пiдприємств i  поставку  селу 100 ти-
сяч тракторiв, у країнi  спостерiгався пiдрив найважливiших основ виробництва i головного його 
потенцiалу – робiтничого класу i колгоспного селянства. Упала до критичної позначки їх платiж-
на i  купiвельна  спроможнiсть. Та  й як було не статися такому, якщо нове будiвництво велося 
не за рахунок прибутків держави, а шляхом експропрiацiї значної частини заробiтної плати тру-
дящих у вигляді рiзного роду податкiв, позик, непомiрного пiдвищення  цiн на товари першої не-
обхiдностi, шляхом надексплуатацiї основних мас села. 

 До числа найважливiших центрiв iндустрiалiзацiї входила й територія  нинішньої Луга-
нської області.  З усiма плюсами й мiнусами,  що для неї з цього випливали.  З постійною мігра-
цією робочої сили, великою плиннiстю кадрiв керiвникiв вищої i середньої ланки у базових  га-
лузях промисловості, заохоченнями тих із них, хто відзначався, з подальшим звинуваченням у 
злочинах, скиданням з посад, судом і суворим покаранням.  

 Але повернемося до справ  шахтарських.  Одного ентузiазму для здiйснення бажаного "ри-
вка" виявилося не досить. Були потрiбнi новi прогресивнi технологiї i вiдповiдна гiрнича технiка. 
Була потрiбна економiчна зацiкавленiсть робiтникiв у пiдвищеннi продуктивностi працi, яку,  як  
вiдомо, сам вождь Жовтня вважав головною умовою для доведення переваги соцiалiстичного 
способу виробництва.  На дiлi домогтися такої мети нiяк не виходило. 

 Що ж  до  окремих трудових рекордiв,  то  вони мали i зворотний бiк, ставали часом пали-
цею на два кiнцi: приносили не тiльки  вiдчутну користь, але й немалi втрати. Скажiмо, пiсля 
стахановського рекорду, що набув всесоюзного розголосу, на багатьох шахтах без будь-яких 
пiдстав, без урахування специфiчних мiсцевих умов почали  пiдвищувати норми виробiтку. Зро-
зумiле  при цьому невдоволення шахтарiв сприймалося як прояв саботажу, за "фактами" якого 
вживалися  заходи  репресивного  характеру.   

 Наведемо уривок  з  книги  спогадiв    колишнього    репресованого Ю.I.Чиркова: "У Кремлi 
(один з пiдроздiлiв Соловецького  табору. − Ред .), – пише автор, – з'явився гiрничий iнженер  
Грицай, широко освiчений спецiалiст. Його вiдправили на Соловки за аналiз рекорду Стаханова, 
який у 1935 роцi виконав 1400 вiдсоткiв норми на видобутку вугiлля...  Якщо  норму  можна пе-
ревиконати  в чотирнадцять разiв, то що це за норма? А якщо "норма" – це дiйсно великий обсяг 
важкої роботи,  яку виконує вибiйник, i вона перевиконана в 14 разiв, то, виходить, на  рекордис-
та працювали також i "помiчники" 

47.  Грицай наводив данi, скiльки шахтарiв  працювало "на по-
хватi" у Стаханова, розповiдав про численнi арешти серед гiрникiв,  якi критично ставилися до 
таких рекордiв.  

З кiнця двадцятих - початку тридцятих рокiв найважливiшими вiхами не тiльки iндустрiалi-
зацiї, але й всього  комплексу соцiалiстичного  будiвництва стали так званi сталiнськi п'ятирiчки. 
Перша з них, як тоді стверджувалося, була "виконана" у 1929-1932 рр., тобто за чотири роки. На-
справдi ж картина була далеко не така райдужна.  Так, шахтарi Донбасу при планi 53 мiльйони 
тонн вугiлля фактично видобули його тiльки 45 мiльйонiв тонн 

48.  
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Обурений генсек зажадав вiд мiсцевих керiвникiв  знайти винних і суворо їх покарати 
49. Ре-

гiональна влада з полегшенням i розумiнням вчепилася за цей кинутий їй "рятiвний круг". Зрозу-
мiло, "знайти винних" набагато легше, нiж забезпечити сталу високопродуктивну роботу гiрни-
цьких колективiв. В результатi почалися масовi арешти "злiсних саботажникiв". Жертвами става-
ли керiвники галузi, рядовi вибiйники та крiпильники, персонал  допомiжних служб: шахтних 
контор, вiддiлiв робiтничого  постачання, їдалень та крамниць. Усi тi, на кого можна було списа-
ти помилки керiвництва. 

  
Бiльшiсть справ осiб, що притягалися до вiдповiдальностi  i  по  гарячих слiдах сталiнської 

вимоги, i в наступнi роки, велися начебто за одним сценарiєм. Характерний приклад – справа 
арештованого наприкiнцi 1936 року I.Й.Зубкова, який працював тодi керуючим трестом "Дон-
басантрацит". На перших допитах вiн рiшуче вiдкидав звинувачення у навмисному розвалi робо-
ти шахт, зривi стахановського плану вуглевидобутку. Але пiсля вiдповiдної обробки "зізнався" у 
всіх "злочинах", що приписувалися йому слідством. 

Хоча й найменшої частини висунутих проти Зубкова звинувачень суто технiчного й  управ-
лiнського  характеру  було  достатньо  для  винесення смертного вироку, слiдство не утрималося 
перед спокусою  приписати  йому  ще й причетнiсть до... вбивства С.М.Кiрова та пiдготовки ря-
ду терористичних актiв проти  керiвникiв ВКП(б) i радянського уряду... 10 липня 1937 року Зуб-
ков був розстрiляний.   

Реабiлiтований вiн у 1956 роцi 
50.  

Подiбного роду свавiлля творилося тодi не тiльки в шахтарських колективах. "Ворогiв" шу-
кали на пiдприємствах усiх  без  винятку  галузей промисловостi,  в установах, колгоспах i радго-
спах. Шукали i "знаходили". Щодня, щогодини... 

По однiй з кримiнальних справ, з якою ми ознайомилися в архiвi УСБУ в Луганськiй об-
ластi, проходило 20 чоловiк – робiтникiв крейдяного кар'єру Лисичанського заводу "Донсода". 
Усi двадцятеро звинувачувалися в антирадянськiй агiтацiї i всiх їх засудили до розстрiлу. Тодi ж 
були репресованi великi групи робiтникiв Попаснянського вагоноремонтного заводу, залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас, Рубiжанського хiмкомбiнату... 

Репресiї стали невiд'ємною  складовою  iндустрiалiзацiї. Вони оперативно "реагували" на 
кожний її крок, успiх чи провал, на кожний трудовий почин.  На початку 1936-го старобiльська  
газета "Колгоспна правда"  у  матерiалi "За саботаж стахановського руху – до суду" писала:"Ди-
ректор Старобiльського хлiбозаводу  Бондар навмисне  не хотiв створювати  умов  для  впровад-
ження стахановських методiв роботи: не забезпечував завод  водою, паливом  тощо, чим фактич-
но саботував стахановський рух, який розгортався на заводi. 

Бюро окрпрофради ухвалило рiшення: порушити перед окрспоживспiлкою питання про не-
гайне звiльнення Бондаря з роботи. Крiм того, порушено питання перед окрпрокуратурою про 
притягнення  Бондаря  до  суворої  вiдповiдальностi" 

51.  
Матерiали на подібну тему публiкувалися в мiсцевих газетах i в подальшому. Аналiз їх пе-

реконливо свiдчить, як у масовому порядку буквально з нiчого фабрикувалися гучнi кримiнальнi 
справи, що завершувалися смертними вироками. 

Невгамовно "трудилися" на нивi iндустрiалiзацiї  усi  iснуючi на той час  позасудові органи: 
"трiйки", Особливі наради, а також суди, вiйськовi трибунали тощо. Назви рiзнi, а суть одна – 
штампування вирокiв. У результатi дiї такого конвеєра невпинно поповнювалася  армiя в'язнiв 
ГУЛАГу. Дармова зекiвська праця найширшим чином використовувалася на важких, згубних 
для здоров'я людей роботах. 

Тому  не  дивно,  що  далеко не всiм пощастило дочекатися закiнчення строку ув’язнення. А 
тим, хто доживав, як правило, давали новий. Так було, примiром, з луганчанами I.I.Криулею та 
I.М.Бiлогубом, рубiжанином  Л.М.Голомбом. А потiм їх ще й обмежували у виборi мiсця прожи-
вання. 
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Із загальної кiлькостi жертв тоталiтаризму на Луганщинi майже половина, понад 12 тисяч, 
припадає на 1937-1938 роки – роки, якi стали своєрiдним пiком сталiнських репресiй. Багаторазо-
ве зростання  числа  притягнених  до  вiдповiдальностi  за полiтичними  мотивами  i  в цiлому по 
країнi, як зазначав М.С.Хрущов у доповiдi на XX з'їздi партiї у лютому 1956 року 52, i, зокрема, 
по нашiй областi пов'язане з втiленням у життя настанови Сталiна й рiшення березневого ( 1937 р.)  
пленуму   ЦК  ВКП(б)  щодо органiзацiйної перебудови апарату держбезпеки. Мається на увазi i 
змiцнення  його новими кадрами,  i  звiльнення  з  органiв  "бюрократiв,  що розклалися, втрати-
ли бiльшовицьку гостроту та пильнiсть у  боротьбi  з  класовим ворогом i ганьбили славне iм'я 
чекiстiв" 

53.   
Один iз пунктiв резолюцiї згадуваного пленуму  проголошував:  "Продовжити  i завершити  

реорганiзацiю  апарату Наркомвнусправ, особливо апарату ГУДБ, зробивши його справдi бойо-
вим органом, здатним забезпечити покладенi на нього партiєю i радянським урядом  завдання по 
забезпеченню державної i громадської безпеки в нашiй країнi" 

54.  
Тодi ж наркомом внутрiшнiх справ став М.I.Єжов, який змiнив на цьому посту Г.Г.Ягоду. 

Новий чекiст-1 взявся за справу iз завидною  енергiєю.  При ньому з  органiв  держбезпеки у  
1936-1938 рр.  було  звiльнено  за "контрреволюцiйну дiяльнiсть, розвал  роботи,  кримiнальнi  
злочини"  i  за iншими  мотивами  5229 осiб. I за той же час прийнято  на  роботу 5359 нових 
спiвробiтникiв 

55. Суттєвi кадровi змiни сталися i в нашому регiонi. У червнi 1938 року Управлiн-
ня НКВС тiльки-но  утвореної  Луганської областi очолив посланець Москви капiтан держбезпе-
ки Г.I.Коркунов. 

Полiтична атмосфера в Донбасi була на той  час такою  ж, як i  повсюдно в Українi. Головнi 
завдання поточного моменту сформулював у серпнi 1937 р. на пленумi  Донецького обкому пар-
тiї його новий  перший  секретар Е.К.Прамнек (до того працював першим секретарем Горьковсь-
кого крайкому, Росiйська Федерацiя). "Головне тепер,  –  сказав   вiн, – добивати ворогiв,  якi ще 
залишилися  i затаїлися,  очистити  Донбас вiд куркулiв, нацiоналiстiв i всiлякої iншої наво-
лочi..." 56   

Дiставши таку настанову, "органи" запрацювали з ще бiльшим навантаженням, стали вино-
сити дедалi суворiшi вироки. У жовтнi-листопадi-груднi того ж тридцять  сьомого  слухання  
кримiнальних справ  за   полiтичними   мотивами закiнчувалося, за рiдкiсними винятками, засу-
дженням до вищої міри покарання.  

У другiй половинi 1938 року, невдовзi пiсля утворення Луганської областi (видiлилася iз 
складу Донецької областi), тут приступила до роботи власна "трiйка". На перших десяти своїх 
засiданнях, що вiдбулися у вереснi, ця карна структура розглянула понад тисячу справ. I за всiма, 
без жодного винятку, ухвалила стандартний вирок: "Розстрiляти, майно конфiскувати" 57.  

Приводами для ухвалення смертних вирокiв були, як правило, дрiбнi упущення i помилки 
спецiалiстiв, робiтникiв i колгоспникiв у виконаннi своїх професiйних обов'язкiв: ненавмисне 
псування iнструменту, виведення з ладу окремих вузлiв верстатiв, низька якiсть продукцiї 
рiльництва i тваринництва тощо. 

У всiх справах, що розглядалися тодi новоствореною "трiйкою", була одна характерна риса. 
У жодному з проаналiзованих нами архiвних документiв не мiстилося нiяких конкретних при-
кладiв протиправних дiй, в усiх лише голослiвнi звинувачення загального характеру, якi за ба-
жання можна було пред'явити кому завгодно. 

Тодi ж влада стала широко вдаватися до повторних репресiй. Стосувалося це передусiм роз-
куркулених i висланих за межi України селян, якi пiсля відбуття строку покарання влаштовува-
лися, як могли, на роботу, сподiвалися розпочати життя заново. Але вдавалося таке  дуже  неба-
гатьом. Тих, хто повертався, знову пiддавали репресiям, тiльки на цей раз бiльш суворим. 

 Житель села Верхньошевирiвка Краснодонського району Є.Є.Зимiн у 1930-му був розкур-
кулений, у 1932-му засуджений за "приховування хлiба". Наприкiнцi 1936-го повернувся з та-
борiв, а в листопадi тридцять сьомого  "трiйка" визначила йому за "антирадянську агiтацiю" ви-
щу мiру покарання – розстрiл  з конфiскацiєю майна. Подiбна доля i в Ф.К.Сущевського,  розкур-



Повернення імені і честі 
 

27

 

куленого i засудженого у 1930-му до 10 рокiв виправно-трудових  таборiв.  Достроково звiльне-
ний, вiн оселився у Луганську, пiшов робiтником на завод iм. 20-рiччя Жовтня. У вереснi 1938-го 
його звинуватили  в контрреволюцiйнiй дiяльностi i засудили до розстрiлу.  I  Зимiн,  i  Сущевсь-
кий реабiлiтованi посмертно 

58.  
 Той же перiод позначений змiнами у  соцiальному складi репресованих. Якщо ранiше жерт-

вами переслiдувань ставали здебiльшого  куркулi та непмани, колишні офіцери, уламки старої 
iнтелiгенцiї, заможнi прошарки населення мiст i  сiл, то на кiнець тридцятих  рокiв каральний  
круговорот став усмоктувати в себе представникiв усiх без винятку верств населення.  
Справжнiй  "дев'ятий  вал" переслiдувань обрушився на партiйний i радянський апарат, команд-
ний склад Червоної Армiї,  господарських керiвникiв - висуванцiв. Бiльшостi з тих, кого арешто-
вували, без будь-яких пiдстав пред'являлося стандартне звинувачення у приналежностi до 
"контрреволюцiйних  троцькiстських, терористичних, шкiдницько-диверсiйних, повстанських 
органiзацiй". Справ було так багато, що вироки по них почали виносити не iндивiдуально, а  за  
списками. 

Якi ж обвинувачення ставали приводом для винесення смертних вирокiв? 
Робiтника краснолуцької шахти № 2 Д.П.Напреєва розстрiляли за виведення з ладу електро-

моторiв. П.Ф.Губського,  який  працював  на шахтi iм.ОДПУ (м.Лисичанськ), – за проведення 
контрреволюцiйної пропаганди й роз'ятрення ран коням з пiдземної конюшнi. Завiдуючому цеге-
льним заводом (с. Нова Астрахань Кремiнського району) Ф.Х.Чорнобривку вищу мiру покаран-
ня  призначили за "приналежнiсть до  повстанської  органiзацiї" 

59. Кучер  шахти  № 28-29 (м. Ан-
трацит) Олександр Iванович Климов був  звинувачений у тому, що  "виступав проти заходiв пар-
тiї та Радянської влади" 

60.  Робiтник Перевальської ковбасної фабрики Володимир Янович Во-
хельський "займався шкiдництвом у виготовленнi ковбасних виробiв, тобто випускав зiпсовану 
ковбасу" 

61.  Помiчник начальника  цеху Лисичанського заводу  "Склобуд" Олександр  Гнатович  
Гащинський "надавав допомогу мiжнароднiй буржуазiї" 

62.  
Тодi ж багато хто iз землякiв заплатив життям за свiй "зв'язок з агентами iноземних розвi-

док, видачу їм державних таємниць".  Луганчанин  Юхим Петрович Бiлоцеркiвський, завiдую-
чий базою об’єднання  "Головкондитер",  був оголошений агентом iталiйської й  нiмецької  роз-
вiдок,  слюсар  Рубiжанського хiмкомбiнату Михайло Михайлович Драгниш – японської. Данi 
для англiйської розвiдки "збирав  i передавав " службовець луганського  готелю  "Червона зiрка"  
Соломон  Вульфович Шац 

63.  
Однiєю з жiнок, засуджених до розстрiлу  "трiйкою" у вереснi тридцять восьмого, була лу-

ганчанка, бухгалтер облкниготоргу Н.П.Брейтман, яка й ранiше притягалася до суду. Звинувачу-
валася в тому, що  разом зі своїм чоловiком  була  у минулому членом меншовицької органiзацiї. 
I хоча  жодного факту антирадянських дiй з боку подружжя слiдству довести не вдавалося, їм 
щоразу виносилися обвинувальнi вироки. На запитання слiдчого про те, скiльки  часу  пробув  у 
мiсцях заслання її чоловiк, Н.П.Брейтман вiдповiла: "Мiй чоловiк з 1923  року до нинiшнього ча-
су не перебував у засланнi тiльки 2 роки". 

 
До речi, за абсолютно однаковi  "грiхи" рiзнi каральнi органи виносили незрiвняннi за суво-

рiстю вироки – вiд розстрiлу до покарання умовно. 16 грудня 1937 року майстра трубного цеху 
Луганського заводу iм. Якубовського Миколу Семеновича Айдiна арештували за "розповсю-
дження  антирадянських  анекдотiв,  спрямованих  на  дискредитацiю  керiвникiв партiї та уря-
ду". У вереснi 1938-го ухвалою  УНКВС  по Луганськiй областi  справу  було  припинено. Айдi-
на з-пiд  варти звiльнили 64.  "Трiйка" ж подiбних "злочинiв" не прощала. 

 I  наведенi  вище,  i  багато  iнших  звинувачень  за  справами  1937-1938 рр. викликають 
найсерйознiшi сумнiви у вiрогiдностi iнкримiнованих злочинiв. Дiйсно, в якому середовищi мiг 
вести антирадянську агiтацiю колiйний обхiдник, що мешкав у службовiй будцi на п'ятдесятому 
чи, скажiмо, сотому кiлометрi  тiєї чи  iншої дiльницi Пiвнiчно-Донецької залiзницi?!  Нерiдкi й 
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випадки репресування взагалi... без пред'явлення будь-якого звинувачення. Так, до восьми рокiв 
позбавлення волi був засуджений Особливою нарадою при НКВС СРСР у листопадi 1942 року 
вчитель  ровенькiвської  школи № 5 Е.Г.Артес, визнаний соцiально небезпечним елементом 65.  
За такою ж  ознакою, пiд яку можна пiдвести кого завгодно, засудили до ув'язнення у виправно-
трудовi табори i до вислання за межi  України  швачку  артiлi "Коопшвей" (м.Алчевськ) А.А.Ага-
несянц, колгоспницю колгоспу  "Полiтвiддiл"  Станично-Луганського району А.М.Гаркушу-Кор-
шик, луганчанина, найманого  пастуха Я.I.Коротуна-Артеменка 66.  

Одним з характерних явищ перiоду  репресiй  стало  обвальне  "виявлення" у мiстах  i  райо-
нах  областi  численних  контрреволюцiйних  органiзацiй.  

Технологiя "викриттiв" була проста. Вiд кожного арештованого вимагали назвати "спiль-
никiв", а також усiх тих, кого вiн знає  як осiб, що виступають проти iснуючого ладу, виявляють 
свої терористичнi намiри стосовно керiвництва партiї та уряду i т.д. I допитуванi називали. Та й 
як було не назвати, якщо на той час каральнi органи вже мали на виправдання своїх  "методiв 
дiзнання" нове теоретичне положення, висунуте генеральним прокурором Союзу РСР Вишинсь-
ким, який користувався особливою довiрою Сталiна. Вiдтодi слiдству не треба було доводити 
провину пiдозрюваного у тому чи iншому злочинi, було достатньо одного лише визнання 
пiдслiдним своєї "провини". А технологiю  одержання таких "визнань" спiвробiтники органiв 
НКВС засвоїли напрочуд швидко. Пiд тортурами люди наговорювали i на  себе,  i  на iнших все, 
що завгодно. 

 Полiтика репресивних структур, дiї  яких  ставали  з часом все бiльш зухвалими й безконт-
рольними,  не узгоджувалися з партійними органами, хоча й з великим запiзненням викликала 
серйозну стурбованiсть останніх,  примусила  вжити  заходiв  щодо  вiдновлення  своєї провiдної 
і керiвної ролi. 

 В архiвi УСБУ зберiгається цiкавий документ того часу – ухвала заступника вiйськового 
прокурора Харкiвського вiйськового округу, бригадного комiсара I.М.Нiколаєва, який перевiряв 
стан справ у Луганському облуправлiннi НКВС. Пiдставою для перевiрки  стали численнi сигна-
ли  про  неправомiрнi дiї слiдчих, що надходили до центральних владних структур. 

Автор одного з таких сигналiв (друкується iз скороченнями. – Ред.) на час  арешту працю-
вав завiдуючим навчальною частиною Луганського педагогiчного iнституту: 

 
              "Народному Комiсару Внутрiшнiх Справ СРСР  

    гром. Берiя Л.       
                                  Вiд ув'язненого Козуляєва Михайла Олексiйовича,  
                                  утримуваного в тюрмi НКВС м. Старобiльська.      

  
Я з робiтникiв i сам робiтник. У Червонiй Армiї служив 8 рокiв i в  боях з бiлими був двiчi 

поранений. У партiї перебував безперервно з сiчня 1919 року до липня 1938 року. Будь-яких 
ухилiв та хитань вiд генеральної лiнiї партiї не мав. У 1938 р. Ворошиловград став обласним 
центром, i новi працiвники обласного Управлiння НКВС вирiшили показати себе i "показали", 
почали  масов i   арешти, а 14 липня був заарештований i я... Менi пред'явили звинувачення у 
троцькiзмi, шпигунствi, шкiдництвi i терорi. Це звинувачення, як i сам арешт, були для мене гро-
мом серед ясного неба. 

Протягом червня-жовтня  1938 р. щодо мене застосовувалися  тортури   у буквальному й 
справжньому розумiннi цього слова. 

 Опишу лише один спосiб, застосований щодо мене. Роздягнули майже догола, кинули на 
пiдлогу, один "слiдчий" сiв на голову, попередньо заткнувши менi рота ганчiркою, другий сiв на 
ноги,  двоє  стали  по  боках,  i  екзекуцiя почалася. Знаряддями екзекуцiї були нiжка вiд вiденсь-
кого стiльця й спецiально виготовлена палиця в 1 метр, приблизно, довжиною й сантиметри 3 у 
дiаметрi. 

Роль заплiчних справ майстрiв виконували такi особи: Пекарев, Воронов (слiдчi), Соколов – 
начальник 4-го вiддiлу та 4-й – у цивiльному одязi (прiзвища його не знаю, але упiзнати зможу). 
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 Розрубати  цей  клубок жахливих злочинiв у  Ворошиловградi  дуже  легко. Пришлiть 
слiдчу групу iз солiдними повноваженнями, яка б складалася iз справжнiх бiльшовикiв,  i  через  
короткий час  перед  нею  постане  картина злочинiв  i провокацiй, що вражають своїм цинiзмом. 

10/ІV-39р.                                                М.О.Козуляєв" 67.  
 
Заявi Козуляєва, нагадаємо, однiй iз багатьох подiбних, був  даний  хiд. У процесi ретельної 

перевiрки виявилися хибнi методи роботи  УНКВС  по Луганськiй областi. Вiдзначалося, зокре-
ма, що у липнi тридцять восьмого до мiськрайапаратiв були спущенi так  званi  "лiмiти",  за  яки-
ми необхiдно було щоразу арештовувати по 150, 200, 300 i бiльше осiб. Норми визначалися не 
тiльки по мiстах i робiтничих селищах, але й по окремих шахтах.  

Про  те, якого значення надавав їх виконанню тодiшнiй керiвник  луганських чекiстiв  Кор-
кунов, розповiв у своєму коментарi до документальної оповіді  письменника  Г.Довнара "Пере-
вернута пiрамiда" ( друкується у цій книзі )  генерал-полковник Ю.В.Землянський, який у 1994-
1998 роках очолював Управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi: "Коркунов 
роз’їжджав по районах, щоб особистою участю прискорити виконання "лімітів". 

Про справжнiй розгул репресiй у регiонi свiдчать також багато iнших фактiв. Побувавши у  
липнi 1938 року на  Луганщинi,  нарком  внутрiшнiх справ УРСР О.Успенський доповiдав союз-
ному наркому Єжову, що тут лише на заводi № 60 (нинi виробниче об'єднання  "Луганський вер-
статобудiвний завод") виявлено 1400 чоловiк "антирадянського i соцiально чужого елементу, в 
тому числi кадровi  троцькiсти, меншовики,  есери,  дашнаки,  куркулi,  перебiжчики, колишнi  
бiлi, дiти репресованих, виключених з лав ВКП(б) тощо".  

 Сьогоднi,  коли  знайомишся  з  матерiалами  закритих ранiше архiвiв, складається вражен-
ня, нiби мiж мiськими i районними вiддiлами НКВС йшло тодi негласне  змагання:  хто  "роз-
криє"  бiльше  рiзного   роду контрреволюцiйних органiзацiй,  груп,  угруповань,  випередить  
iнших за кiлькiстю викритих i знешкоджених "ворогiв  народу". Тож i старалися  слiдчi  будь-
якими способами вибивати з допитуваних якомога бiльше прiзвищ спiвучасникiв у "контррево-
люцiйних дiях". Учитель малювання однiєї з шкiл  м. Старобiльська, звинувачений  у "прове-
деннi нацiоналiстичної роботи  i  передачi  даних шпигунського характеру польськiй розвiдцi", 
пiд час допитiв назвав як таких, що виношували антирадянськi  замiри, десятки прізвищ 68.  

 Розгулу репресiй  1937-1938 рр. передувала  розв'язана  Кремлем   широка iдеологiчна кам-
панiя по пiдготовцi громадської думки  до  рiзкого  посилення боротьби з "троцькiстсько-зино-
в'євським охвiстям", рiзного роду "зрадниками", "шкiдниками" й iншими "ворогами".  Вiдповiднi    
питання  регулярно розглядалися на засiданнях бюро мiськкомiв i райкомiв партiї, партiйних 
зборах у трудових колективах. Їх учасники наголошували на необхiдностi посилення пильностi 
комунiстiв i всiх трудящих, спрямування зусиль на викриття "ворогiв народу".   

При обговореннi в Луганському мiськкомi партiї закритого листа ЦК ВКП(б) про теро-
ристичну дiяльнiсть троцькiстсько-зинов'євського контрреволюцiйного блоку секретар 
мiськкому Шац сказав: "Троцькiсти i зинов'євцi... самi зiзналися у тому, що своїми руками 
готували вбивство тов. Кiрова, готували вбивство наших вождiв. Ми бачимо, яким генiаль-
но прозорливим був тов. Сталiн, коли визначав троцькiзм як передовий загiн контрреволю-
цiйної буржуазiї. 

 Коли вороги партiї – троцькiсти, зинов'євцi та нацiоналiсти – ведуть особливо законспiро-
вано свою роботу, коли ворог дворушничає та одягає маску друга партiї, потрiбно, як правильно 
вказує ЦК, "щоб невiд'ємною якiстю кожного бiльшовика стало вмiння розпiзнавати  ворога пар-
тiї, як би добре вiн не був законспiрований" 

69.  
 Таку ж лiнiю проводили й мiсцевi газети. З номера в номер на їх сторiнках друкувалися 

гнiвнi вiдгуки трудящих з вимогами вжити найсуворiших заходiв щодо рiзного роду "антирадян-
ських елементiв". У березнi 1938 року "Социалистический Донбасс" (орган Донецького обкому 
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партiї) опублiкував резолюцiю зборiв робiтникiв Луганського заводу iм. Жовтневої революцiї: 
"Уважно стежачи за ходом процесу над фашистською бандою "право-троцькiстський блок", з ко-
жним днем дiзнаємося все бiльше i бiльше про шпигунську, шкiдницьку, терористичну, провока-
цiйну роботу вбивць з кривавої банди фашиста Іудушки-Троцького. 

Ми не сумнiваємося, що суд винесе найманiй зграї бандитiв, якi продалися фашистам, єди-
ний вирок – розстрiл"...70  

У резолюцiї зборiв колгоспникiв артiлi iм. Куйбишева Новопсковського району, як повiдом-
ляла окружна "Колгоспна правда", було записано: "Тяжким болем переповнилися нашi серця, ко-
ли ми дiзналися, що товариш Куйбишев став жертвою фашистських шпигунiв Бухарiна, Рикова, 
Ягоди та iнших учасникiв "право-троцькiстського блоку". Хай будуть проклятi навiки вороги на-
роду, озвiрiлi вбивцi, наймити iноземних розвiдок. Ми вимагаємо стерти з лиця землi фашистсь-
ких гадiв!" 

71  
 
Наступний  виток репресій, які з 1939 року пішли, було, на спад, припав  на час Великої 

Вiтчизняної вiйни i на початковий перiод пiслявоєнного вiдродження народного господарства.   
А втiм, "воєннi мотиви" почали проявлятися у практичнiй роботi каральних органiв значно ранi-
ше – ще з середини тридцятих рокiв. Рiзного ступеня  суворостi  вироки  виносилися  тодi  не 
тiльки вiйськовослужбовцям, що порушували  присягу  i  дисциплiну,  але  й  суто цивiльним  
особам,  яких звинувачували  у  зневажливих  висловлюваннях про боєздатнiсть Червоної  Армiї,  
у вихваляннi  вермахту, мiркуваннях  про бiльш високий рiвень його озброєнь тощо. 

 У числi багатьох  засуджених  тодi  за  такого  роду  звинуваченнями можна назвати рове-
нькiвця, тесляра транспортного цеху тресту "Фрунзевугiлля" Миколу Михайловича Давидова 

72,  
жителя смт Фрунзе Слов'яносербського району, ремонтного робiтника залiзничної станцiї Сентя-
нiвка  Миколу  Олександровича Голубченка 

73, майстра Попаснянського вагоноремонтного заво-
ду Василя Васильовича Августа 

74  та iнших.  
 Чималу групу репресованих становили у передвоєнний перiод особи, засудженi в рамках 

розпочатої в країнi кампанiї по змiцненню трудової дисциплiни. Робiтникам i  службовцям  кате-
горично заборонялося самовiльно змiнювати мiсце роботи, передбачалися  суворi покарання за  
найменше запiзнення  на  роботу, необережне поводження з iнструментом 

75 i т.iн. Тим самим у 
котрий вже раз засвiдчувалася неспроможнiсть влади добиватися  пiдвищення ефективностi  ви-
робництва за рахунок суто економiчних факторiв, а не шляхом випробуваних ще в роки перших 
п'ятирiчок методiв  воєнно-комунiстичного  штурму,  прямого адмiнiстрування, застосування 
екстенсивних форм господарювання. 

 Причини трагiчного для Союзу РСР початку вiйни за час, що минув вiдтодi, дослiджували 
й тлумачили iсторики, воєначальники, полiтологи, письменники,  журналiсти. Багато хто з них 
наголошував на згубному впливi масштабної репресивної кампанiї по придушенню "крамоли" у 
вiйськовому середовищi. Як вiдомо, протягом 1937-1941 рокiв за безпiдставними звинувачення-
ми були винищенi численнi кадри командирiв i полiтрукiв Червоної Армiї. Лише в Українi 
тiльки за  першу половину  1938 року у вiйськових з'єднаннях i укрiпрайонах Київського та Хар-
кiвського вiйськових округiв було "виявлено" i знешкоджено понад двi тисячi "змовникiв" i "за-
колотникiв". 

 У числi тих, хто потерпiв вiд тiєї "кампанiї", було й чимало уродженцiв та мешканцiв нашої 
областi. Серед засуджених до розстрiлу – комiсар 30 стрiлецького полку С.Г.Бессарабов 

76  i на-
чальник авiамайстерень Луганської школи вiйськових пiлотiв А.А.Кононов 

77,  до 25 рокiв позба-
влення волi – помiчник командира по госпчастинi 97 кавалерiйського полку 25 кавалерiйської 
дивiзiї  К.А. Бардишев 

78,  до  5 рокiв  позбавлення волi – рядовий  145 будiвельного  батальйону 
1 будiвельного корпусу Р.Г.Прiль 

79.  
З початком війни набули широкого розмаху репресiї щодо цивiльних осiб, якi в приватних 

розмовах про ситуацiю на фронтах виявляли "пораженськi настрої" i "невiру у повiдомлення ра-
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дянської преси", "вихваляли силу вермахтiвської зброї"... 10 рокiв таборiв одержали вибiйник 
шахти iм. Артема (м. Привiлля Лисичанської мiськради) Г.I.Каламбет 80 i двiрник (!) Старобiль-
ського учительського iнституту Ф.М. Гончаренко 

81.  Жителя села Грицаївка Бiлокуракинського 
району С.Я.Бабака вислали за межi України 82.  

Зрозумiло, аналiзуючи архiвнi справи засуджених у роки вiйни, не  можна скидати з рахун-
ку i особливостi моменту, i природне прагнення вiйськових юристiв надавати вирокам дисциплi-
нуючого характеру, розглядати їх як метод, хай  i  дуже жорстокий, для змiцнення бойового духу  
вiйськовослужбовцiв, переконання  у неминучостi суворого покарання усiх  так  званих  само-
стрiлiв, дезертирiв, перебiжчикiв. 

У моменти, коли стан справ на  фронтах був критичним, коли доля  країни висiла буквально 
на волосинцi, надмiрною навряд чи могла  здатися  будь-яка мiра покарання.   

Проте й за такої ситуацiї немало  вирокiв,  що ухвалювалися в умовах бойових дiй  вiйсько-
вими  трибуналами  дивiзiй,  бригад, корпусiв, тодi ж оперативно переглядалися у вищих iнстан-
цiях – передусім у вiйськових трибуналах фронтiв. Останнi нерiдко пом'якшували вироки, замi-
нюючи розстрiли рiзними строками позбавлення волi, у тому числi з вiдстрочкою виконання й  
поверненням  до лав дiючої армiї. 

У  числi тих, хто вiдважно бився iз загарбниками  на  полях   Великої  Вiтчизняної, було не-
мало ранiше репресованих. Серед них – Юхим Єрмолайович Бова. Одинадцятирiчним вiн разом 
з батьками був висланий з хутора  Попiвка, що  в Старобiльському районi, до Чусовського райо-
ну на Уралi. У 23 роки – на фронтi, рядовий окремого саперного батальйону 37 стрiлецької дивi-
зiї. За бойовi подвиги у 1944 роцi посмертно удостоєний звання Героя  Радянського Союзу 

83.  З 
честю виконував солдатський обов'язок i син безпiдставно розкуркулених батькiв з с.Маломико-
лаївка Перевальського району  Г.П.Шепелєв. Повернувся з фронту з орденами Вiтчизняної вiйни 
i Слави, трьома медалями 

84.    
У 1941-1945 роках, траплялося, слухалися справи й стосовно уродженцiв i  жителiв Луган-

щини, що служили у рiзного роду тилових установах, вiйськових частинах, якi готувалися до 
вiдправки на фронт, проходили  пiдготовку  у  вiйськових училищах. 

 Про деякi з таких справ докладно розповiдається в данiй книзi у роздiлi "Мовою доку-
ментiв". Окремi з них справляють сьогоднi одiозне враження, здаються злою карикатурою на 
справжнє правосуддя. Миколу Пилипчука, курсанта Луганської  школи вiйськових пілотів, ева-
куйованої до м.Уральська (Казахська РСР), притягли до вiдповiдальностi за те,  що  вiн "вiдмо-
вився за  снiданком  вiд своєї  порцiї  кашi,  вважаючи  її заниженою, i агiтував за колективне 
вiдмовлення вiд їжi товаришiв по  навчанню". 

 Аматорську репетицiю примiтивного  водевiлю  нагадує й хiд слiдства, що проводилося  по  
звинуваченню  рядового  окремого  кулеметного  батальйону 18 стрiлецької дивiзiї А.А.Рябова. 
Нашому земляковi ставилося за провину те, що вiн, зайшовши пiд час  нiчного чергування по ча-
стинi до Ленiнської кiмнати i побачивши там на стiнi стенд з портретами членiв Полiтбюро ЦК 
ВКП(б), "взяв гвинтiвку... i кiлькома ударами багнета зробив  проколи  на портретi  вождя на-
родiв  тов. Сталiна".  

 Окрему, досить  численну групу становлять  справи  вiйськовослужбовцiв, якi в ходi бойо-
вих дiй потрапляли до ворожого полону, а також цивiльних осiб, силомiць вивезених з тимчасо-
во окупованих  територiй  на примусовi роботи до Нiмеччини. Такi справи слухалися здебiльшо-
го вже пiсля вiйни. 

 Характерною в цьому вiдношеннi є доля старобiльчанина,  члена  Спiлки письменникiв Ук-
раїни Iвана Савича. Влiтку 1942 року вiн, старший лейтенант 884 полку 295 стрiлецької дивiзiї, 
був тяжко поранений при спробi  з  боєм вийти  з чергового оточення i потрапив у полон. До 
кiнця вiйни промучився  у нiмецькому концтаборi, а через деякий час пiсля звiльнення i повер-



 Реабілітовані історією.  Луганська область 

 

  32

нення на Батькiвщину,  у лютому сорок восьмого, був арештований i безпiдставно засуджений  
до  25  рокiв виправно-трудових таборiв 

85.  
 Михайловi Коцерубi на початок Великої Вiтчизняної виповнилося 15 рокiв. У 1942 р.  з 

групою однолiткiв його насильно  вивезли  до  Нiмеччини,  примусили працювати на фермi бага-
того землевласника. Навеснi сорок п'ятого був звiльнений вiйськами союзникiв i невдовзi опини-
вся в Англiї. З часом перед ним постав вибiр: залишитися у Великобританiї, поїхати до Америки 
чи  Канади, повернутися  на Батькiвщину. Без вагань вибрав  останнє. Повернувся. Влаштувався  
на  роботу. Та невдовзi був заарештований і засуджений до 25 років побавлення волі 86.  

Подiбних випадкiв можна було б навести чимало. Пiзнiше мешканець Стаханова Ю.Г.Бон-
даренко, якому випало поневiрятися у таборах на чужинi i на батькiвщинi, на запитання, де було 
важче, вiдповiв: 

 – Там знущалися надi мною вороги, а тут – свої. Вдома було удвiчi важче. 
 Масового характеру набули на початку вiйни випадки,  коли  через наближення лiнiї фрон-

ту ставав неможливим розгляд на мiсцi справ громадян, яких заарештовували. Таких (неважко 
уявити, в яких умовах!) етапували углиб країни, з намiром почекати iз  слiдством  до сприятли-
вих часiв. Дiзнатися про те, як складалися подальшi долi багатьох з етапованих, у тому числi 
жiнок, пiдлiткiв,  людей  похилого  вiку,  вдавалося далеко не завжди. Заочна, а то й  посмертна  
їх  реабiлiтацiя  зайвий  раз засвiдчує, як мало важило й цiнувалося тодi людське життя. У числi 
тих, хто  на собi вiдчув увесь тягар етапування, – луганчанин, пенсiонер  Олександр  Кирилович 
Калинцев 

87,  крiпильник  шахти  iм.Войкова  (м.Лисичанськ)  Григорiй  Михайлович Кальчев 88.  
Окремо слiд сказати про долю жителiв областi, якi в роки вiйни в  силу тих чи iнших при-

чин залишилися на тимчасово окупованих нiмцями територiях. Частина з них була зайнята на 
пiдприємствах, роботу яких (здебiльшого  марно!) намагалася налагодити окупацiйна  влада, в  
рiзного  роду  утворених  нею установах.  У вiдповiдностi  до  правових норм, що дiяли у  пово-
єнний час, така  робота  за вiдсутнiстю обтяжувальних обставин не повинна  була  правити за  
пiдставу  для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi. На жаль, дуже часто спiвробiтники 
органiв НКВС на це не звертали уваги.  Свiдчення тому – велика кiлькiсть подальших рiшень 
про реабiлiтацiю тих, хто був репресований за названими мотивами. 

 I головне тут не надмiрна суворiсть окремих служителiв  Фемiди,  не судовi помилки, що їх 
списували пiзнiше на плутанину у  показаннях  свiдкiв. Вирiшальною ставала створювана зусил-
лями влади атмосфера,  що  формувала вкрай  негативне, навiть вороже ставлення в суспiльствi 
до названої категорiї спiввiтчизникiв.  Не можна не сказати тут i про таку форму дискримiнацiї, 
як необхiднiсть вiдповiдати на горезвiсне запитання, що десятирiччями фiгурувало у  рiзного  ро-
ду  анкетах, iстотно псуючи життя тисячам i тисячам землякiв: "Перебував  чи  нi  на тимчасово 
окупованiй територiї?" 

 У багатьох випадках нi слiдчi, нi судовi iнстанцiї не аналiзували належним чином мотивiв, 
за якими люди влаштовувались на роботу до опiкуваних окупантами установ, пiдприємств. Гада-
ємо, цю думку варто пiдкрiпити конкретним  прикладом. Скажiмо, справами Петра Кузьмича  
Ваулiна  та  його сина  Валентина  Петровича, звинувачуваних у пособництвi нiмецьким окупан-
там. Як  було  з  часом  безперечно доведено,  обидва  вони,  працюючи  вiдповiдно керівниками 
цегельного  i емалювального заводiв,  всiляко  ухилялися  вiд виконання  вказiвок  окупацiйної 
влади, ризикуючи життям, приховували цiнну сировину, яка невдовзi, як  вони  й передбачали, 
дуже згодилася в ходi пiслявоєнного вiдродження обласного центру 

89.  
П.К. і В.П.Вауліни були реабілітовані за відсутністю складу злочину. 
 
Період  історії колишнього  Союзу  РСР, що  став  першим  кроком  на шляху десталінізації, 

іменувався ще  "відлигою".  Один з її проявів  – початок планованого перегляду справ осіб, які 
зазнали незаконних репресій. 
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Водночас відбувалися  суттєві зміни в структурі, характері та методах роботи карних служб. 
Поступилися місцем законним судовим органам "трійки" й Особливі наради, зійшли зі сцени 
військові прокуратури і військові трибунали у військах НКВС, лінійні суди… Було знято гриф 
"секретно" з архівних справ осіб, що за часів панування тоталітарного режиму зазнавали пе-
реслідувань за політичними мотивами. 

Однак політики, які змінили біля керма влади М.С.Хрущова, почали гальмувати процес по-
долання культу особи і ліквідації його наслідків. Знов стали "загвинчувати гайки" й на Україні. 
Мішенню номер один, як і раніше, були тут "українські націоналісти". Кремлівські ідеологи не-
щадно переслідували усіх тих, хто протидіяв їх намаганню розчинити українство у примарній 
новій спільності  людей – "радянському народові". 

Багаторазове зменшення кількості справ, що з початком "відлиги" перебували водночас у 
процесі розгляду, дозволяло слідству не тільки всебічно й неквапливо розбиратися у "підривних 
діях" співгромадян, але й, маючи доволі часу, займатися "профілактикою"  –  передбачати і по-
переджати "крамольні наміри". До контролю за станом політичної атмосфери в країні, думками і 
настроями населення залучалися графологи, знавці шрифтів друкарських машинок, горезвісні  
"секретні співробітники"… Отож порівняно швидко виявлялися носії "антирадянських" чуток, 
автори "підривних" написів на виборчих бюлетенях, "непатріотичних" анонімних листів до 
різних інстанцій. 

Та головною відмітною рисою  періоду було все ж інше. Залишилися в минулому огульні 
арешти, катування під час допитів, якими ні в чому не винних людей примушували "визнавати" 
свою провину. Було скасовано вищу міру покарання – розстріл, пом’якшувалися вироки. Нато-
мість увійшли в практику профілактичні "співбесіди", направлення найбільш "неслухняних" 
громадян на примусове лікування до недоброї пам’яті "психушок"… 

Як і однойменне явище природи, "відлига" була недовгою. Та зерна, заронені нею у 
політичний ґрунт, зійшли з часом "гласністю", "перебудовою", подальшими демократичними 
змінами.  

 
На загальному тлi репресiй особливою непримиреннiстю видiлялася  їх гостра спрямо-

ванiсть проти iнтелiгенцiї.  Попервах старої, буржуазної, а потiм, у мiру її послiдовної  нейтралi-
зацiї, i нової, у багатьох випадках поспiхом пiдготовленої з учорашнiх робiтникiв та селян для 
"залатування дiрок" у сферi  науки, культури, освiти. Негативне ставлення до iнтелiгенцiї посту-
пово визрiвало й посилювалося у суспiльствi  пiд прямим впливом поглядiв i переконань вождя 
революцiї. 

Загальновiдомi рiзкi висловлювання  Ленiна  про  соцiально-духовнi  якостi iнтелiгенцiї, 
звинувачення  її  в  iстеричностi,  непрактичностi, непослiдовностi... Не поважав вiн  i  тих, хто  
пiшов  на  спiвробiтництво з  новим  режимом, звинувачував їх у недбальствi та неакуратностi в  
роботi, схильностi  пiдмiняти справу дискусiєю,  роботу  –  балачками,  нарiкав  на вiдсутнiсть  
достатнього контролю за органiзаторською роботою iнтелiгентiв з боку робiтникiв. 

Показовим у цьому плані є ставлення вождя Жовтня до творчості видатного представника 
української інтелігенції, письменника В.Г.Короленка. У листі Максиму Горькому від 15 вересня 
1919 року Ленін писав: "… Жалюгідний міщанин, полонений буржуазними забобонами!.. Таким 
"талантам" не гріх посидіти з тиждень у в’язниці, якщо це треба зробити для відвернення змов… 
Інтелектуальні сили робітників і селян ростуть і міцніють у боротьбі за повалення буржуазії та її 
пособників, інтелігентиків, лакеїв капіталу…" 90    

До речі, до жовтня 1918 року Ленін був щодо Короленка найвищої думки. Відомо, зокрема, 
що саме під враженням його  сибірських оповідань, опису могутньої і невтримної ріки Лени Во-
лодимир Ульянов вибрав собі свій знаменитий псевдонім – Ленін. І от після приходу до вершини 
влади – така метаморфоза: політичні міркування взяли гору над  чисто людським почуттям…  
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Такого ж погляду на iнтелiгенцiю додержувалося й багато сподвижникiв Ленiна. У 1930 
роцi  на  XVІ з'їздi ВКП(б) "залiзний нарком" Л.М.Каганович, у  минулому  робiтник-швець, ви-
словився так: "Кращi елементи з спецiалiстiв перевиховати, схилити на свiй бiк, вигнати негiд-
них i шкiдливих, розстрiляти, вислати  на  Соловки  тих,  хто займається шкiдництвом та зриває 
наше соцiалiстичне будiвництво" 

91. Вiдомий державний i партiйний дiяч, член ЦК ВКП(б) 
О.М.Коллонтай стверджувала: "Спецiалiст "сумлiвається" – значить ворог". У своїй книзі "Еко-
номіка перехідного періоду" (1929 р.) видний ідеолог партії М.І.Бухарін зазначав, що проле-
таріат на першій стадії свого перебування при владі розглядає технічну інтелігенцію й 
інтелігенцію взагалі (інженери, техніки, агрономи, зоотехніки, лікарі, професори, адвокати, жур-
налісти, учительство у своїй більшості тощо) як силу, що протистоїть. Інтелігенцію в цілому 
Бухарін, як і його соратники по партії, відносив до "ворожого табору".  

Впродовж багатьох десятирiч iдеологи КПРС вважали своїм обов'язком спрямовувати 
дiяльнiсть творчої iнтелiгенцiї виключно у потрібному для здiйснення свого полiтичного курсу 
напрямi. Настiйно вчили письменникiв, як слiд писати, композиторiв – творити музику, худож-
никiв – малювати. У цьому вiдношеннi можна згадати, зокрема, погромнi висловлювання секре-
таря ЦК ВКП(б) А.О.Жданова щодо творчостi Анни Ахматової i Михайла Зощенка, постанови 
ЦК партiї по журналах "Звезда" i "Ленинград", судовий процес над майбутнiм Нобелiвським лау-
реатом Йосипом Бродським, переслiдування, яких зазнавали видні представники української 
інтелігенції, у тому числi уродженцi Луганщини Микола Руденко, Василь Голобородько, Іван та 
Надiя Свiтличнi… 

Відчутним ударом по творчій інтелігенції став відомий рознос, що його вчинив у 1962 році  
М.С.Хрущов на художній виставці у Москві групі майстрів пензля, чиї твори здалися йому 
ідейно не витриманими.  

Все це, зрозуміло, негативно позначалося  на атмосфері, що панувала у середовищі лугансь-
ких митців, збіднювало  їх творчий доробок. 

Добре вiдомо, як примусили внести "корективи" у роман "Молода гвардiя"  Олександра Фа-
дєєва. На вимогу московських можновладців письменник у другому виданнi книги подав подви-
ги героїв-молодогвардійців як результат партійного керівництва ними з боку підпільників-кому-
ністів. Насправді ж юні патріоти, як незаперечно доведено, чинили опір ворогу, планували і вер-
шили свої бойові операції за власною ініціативою, на власний розсуд і ризик. 

В багнети зустріли кремлівські ідеологи один з найкращих віршів нашого земляка поета 
Володимира Сосюри "Любіть Україну". До речі, схаменулися вони лише через вісім років (!) 
після того, як вірш був написаний і дістав схвальні відгуки відомих українських письменників і 
поетів, широкого загалу цінителів таланту Сосюри. 

Справжній "дев’ятий вал" шаленої критики обрушився на вірш після того, як у перекладі на 
російську мову (перекладач О.Прокоф’єв) він був вміщений у п’ятому номері журналу "Звезда" 
за 1951 рік. 

Початок безпрецедентної дискримінації поклала стаття "Проти ідеологічних перекручень в 
літературі", надрукована 2 липня 1951 р. в центральному органі ЦК ВКП(б) газеті "Правда" 92.  

Вже у перших рядках твору  –  

    Любіть Україну, як сонце, любіть, 
    як вітер, і трави, і води… 
    В годину щасливу і в радості мить, 
    любіть у годину негоди. 

    Любіть Україну у сні й наяву, 
    вишневу  свою Україну, 
    красу її, вічно живу і нову, 
    і мову її солов’їну. – 
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газета і ті, хто її "надихав", угледіли серйозну крамолу. Мовляв, любити передусім слід великий і 
могутній Радянський Союз, партію і уряд, а вже потім усе інше… 

Надумані вади вірша Сосюри союзна влада використала для того, щоб зайвий раз наголоси-
ти на хронічних серйозних недоліках і помилках в ідейно-виховній роботі в Україні, вказати на 
загрозу для "ленінсько-сталінської " дружби народів СРСР з боку українських  буржуазних 
націоналістів, які все ще не дістають в республіці належної відсічі. Попутно було зроблено 
серйозні критичні зауваження з приводу збочень ідеологічного характеру на адресу театральних 
діячів та композиторів. 

На критику зверху в республіці відреагували традиційно – беззастережно визнали її вірною 
і своєчасною. Зокрема, президія правління Спілки радянських письменників України на своєму 
засіданні одностайно визнала статтю "Правды" цілком правильною і сприйняла її, як вияв 
більшовицького піклування про радянську літературу, як допомогу партії Леніна-Сталіна пись-
менникам Радянської України в боротьбі проти проявів буржуазного націоналізму…93  

 
 
 
 
 
 
Роль "першої скрипки" в кампанії по викриттю "шкідливості" вірша Сосюри, а заодно й 

інших творів українських письменників і митців, вражених вірусом "буржуазного націоналізму", 
грала республіканська і місцева преса. Газети "Радянська Україна", "Ворошиловградская правда" 
і "Прапор перемоги", як і всі інші, передрукували на своїх сторінках статтю "Правды", а потім й 
ще один першополосний виступ головного рупора  ЦК партії  –  статтю  "Вище ідейний  рівень  і  
художню  майстерність! ",  опубліковану 8 липня. 

    
Після 2 липня 1951 року публікації на тему "виховання інтелігенції" на тривалий час 

захлеснули  сторінки центральних і місцевих газет.

Потому обласні газети взялися за аналіз творчості місцевих письменників і літераторів. До-
бре перепало тоді таким знаним на Луганщині майстрам пера, як Микита Чернявський, Василь 
Горяїнов, Костянтин Суханцев, Федір Вольний, Іван Зенін…94

"Любіть Україну" було оголошено віршем "нон грата", й відтоді він довгий час не включав-
ся у збірки творів В.М.Сосюри, що видавалися в Україні. Так було у 1954, 1965, 1974 роках… 
Прогалину деякою мірою заповнювали  шанувальники поета з діаспори. Стараннями видавниц-
тва "Україна" (США) у 1952 році побачили світ книжки Сосюри "Любіть Україну. Love Ukraine"  
та "Засуджене і заборонене". 

В оспіваному поетом місті над Дінцем – Лисичанську, де провів він свої юнацькі роки, 
ім’ям В.М.Сосюри названо Палац культури, споруджено пам’ятник. 

 Немає терезiв, на яких можна було б вимiряти шкоду, заподiяну Українi, духовностi i мен-
талiтету її народу вкрай упередженим ставленням влади до iнтелiгенцiї. Бо ж історія з віршем 
Сосюри – це лише одне кільце в нескінченному ланцюгу звинувачень її в українському буржуаз-
ному націоналізмі. Сплески повчань і покарань спостерігалися й значно раніше, зокрема, у двад-
цятих-тридцятих роках, і пізніше – вже після викриття культу особи, в кінці 50-х. 

На Луганщинi особлива упередженість властей до інтелігентського "прошарку" обумов-
лювалася ще й специфiкою краю: iнтенсивнiшими, порiвняно з бiльшiстю iнших областей, тем-
пами iндустрiалiзацiї i, як  результат,  гострою  потребою у кадрах технiчної iнтелiгенцiї. Стано-
вище було парадоксальним: з одного боку – потреба, що не задовольнялася, з іншого  – репресу-
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вання з вищеназваних причин. Суди над iнженерно-технiчними працiвниками сягають корінням 
у перші післяреволюційні роки. 

У груднi 1923 року до  Кадiївського мiськвiддiлу  ДПУ  надiйшов  донос на головного iнже-
нера мiсцевого рудоуправлiння Гулякова. Мовляв, займається економiчним шпигунством. Заяву, 
хоча в нiй не мiстилося  жодного конкретного факту, було сприйнято з ентузiазмом. Гулякова за-
арештували, i в ходi слiдства швидко "виявилося", що вiн "передавав представниковi польського 
консульства у Харковi Ружицькому економiчнi  данi  шпигунського  характеру",  що заодно з Гу-
ляковим дiяли ще п'ятеро iнженерiв. На чому ж  ґрунтувалися  такi висновки слiдства? На примi-
тивному доносi, на  свiдченнях безіменних  робiтникiв,  якi начебто були свiдками "шкiдницької 
дiяльностi шпигунiв" 95.  

Сфабриковану з нiчого справу у липнi 1924 року розглядав Верховний суд УРСР.  
Процес широко i вкрай тенденцiйно висвiтлювався у пресi. Читачевi настирливо торочили: 

всi бiди вiд того, що "специ" йдуть проти полiтики партiйного керiвництва, свiдомо гублять 
справу. Публікації пістрявіли твердженнями на зразок: "…Коли  Гуляков i  його спiльники  були  
арештованi, 5000 робiтникiв Кадiївки в один голос заявили, що тепер їм зрозумiлi причини бiди 
кадiївських  рудникiв,  i  вони  впевненi,  що тут наявна економiчна контрреволюцiя" 96.  

 Процес Гулякова i його "спiльникiв" став  прологом  широко  вiдомої "Шахтинської спра-
ви", яка слухалася  у  1928  роцi  в  Москвi.  Процес супроводжувався проведенням повсюдно в 
Донбасi мiтингiв  i  зборiв  на пiдтримку бiльш жорстокої репресивної полiтики за соцiальними 
ознаками. З номера  в номер друкувала вiдгуки "обурених читачiв" окружна газета "Луганская 
правда". Автори вмiщуваних на її сторiнках публiкацiй, як i учасники мiтингiв, вимагали суворо-
го покарання ворогiв робiтничого класу i колгоспного селянства, наголошували на необхiдностi 
посилювати пильнiсть, давати гiдну вiдсiч зазiханням агентiв мiжнародного капiталiзму. 

Учасники масової демонстрацiї протесту, організованої в Луганську місцевою владою, − 
вчителi, науковi працiвники, студенти, учнi профшкiл, фабзавучiв, гнiвно проголошували: 

– Геть контрреволюцiонерiв i бiлогвардiйцiв з наших наукових органiзацiй! 
– Ми вимагаємо вищої міри покарання для контрреволюцiонерiв! 
– У вiдповiдь на контрреволюцiйну дiяльнiсть ми посилимо наше соцiалiстичне будiвницт-

во, виконаємо п'ятирiчку за чотири роки! 
На довгi роки потрапили вiдтодi в опалу багато викладачiв  вузiв  i шкiльних вчителiв, ме-

дичних працiвникiв, службовцiв. 
На Луганський педагогічний інститут хвиля репресій почала насуватися в 1929 році, коли 

був заарештований за так звану антирадянську контрреволюційну діяльність професор ук-
раїнознавства Іван Іванович Ліщина-Мартиненко, який отримав 10 років таборів. 

У 1933 році органи НКВС викрили в інституті – мовою того часу – "контрреволюційну 
троцькістську організацію". Тоді заарештували професорів Сергія Григоровича Грушевського 
(розстріляний у 1937 р.), Родіона Васильовича Кутепова, Івана Мироновича Погодіна, деяких 
студентів, серед них і талановитого поета Петра Височина. У 1934 році увільнено від роботи 
професора історії української літератури Григорія Олександровича Костюка. Наступного року за 
рішенням Донецького обкому КП(б)У від роботи увільняється низка кваліфікованих викладачів, 
яких обвинуватили в націоналізмі та антирадянських проявах 97. 

У 1936 році черговою жертвою нової сфабрикованої "справи" став завідувач кафедри, 
спеціаліст у галузі української літератури професор Олександр Семенович Пулинець. У 1937 
році  в інституті ліквідовується "шпигунська організація", заарештовується кілька викладачів і 
студентів, серед яких професор історії  Надія Юстівна Мірза-Авакянц, викладач військової спра-
ви Іван Андрійович Рутковський. 1938 рік додав до списку репресованих викладачів Івана Воло-
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димировича Барибіна, Івана Микитовича Рубашка,  Якова Карловича Герца.  На жаль,  репресії  
тривали й надалі. Загалом їх жертвами у 20-х – 40-х роках стали понад 250 професорів, доцентів, 
викладачів, співробітників, студентів. Майже всі репресовані були розстріляні й реабілітовані 
лише посмертно 98. 

Практика жорстоких переслiдувань громадян за полiтичними мотивами, неможливiсть 
вiльно висловлювати думки щодо морально-полiтичної атмосфери в країнi, стану справ в еко-
номiцi й соцiальнiй сферi не могла не викликати в частини населення рiзного роду форм протес-
ту. Та будь-які прояви вiльнодумства в коренi нищилися владою. Характерним прикладом може 
служити "ліквідація" так званої партiї "Народна воля".  

Діяльність її членів, переважно представників інтелігенції, що не виходила за межi абстра-
гованих мiркувань про те, як би добре було розпустити колгоспи i вiддати землю селянам, нала-
годити зв'язки з колишнiми керiвниками правої опозицiї Бухарiним i  Риковим, вкрасти на шахтi 
друкарську машинку для друкування  програми своєї партiї, подавалася каральними органами, 
як небезпечна державна змова. В обвинувальному висновку у данiй справi вiд 2 грудня 1933 ро-
ку було зазначено:  

"У серпнi 1933 р. Краснолуцьким мiськвiддiлом  ДПУ розкрито i лiквiдовано контрреволю-
цiйне  угруповання,  що  мало  пряму  тенденцiю  до оформлення  в  контрреволюцiйну органiза-
цiю, яка iменувала себе партiєю "Народна воля". 

Iнiцiатива створення даного угруповання належить колишньому члену ЛКСМУ, синовi 
орендаря кустарних пiдприємств Головку Iвану Васильовичу. Будучи не згодним з полiтикою 
партiї  i  Радвлади в  галузi  сiльського господарства, Головко I.В., на ґрунтi спiльностi думок з 
колишнiм членом ЛКСМУ Головком Iваном Пантелеймоновичем, дiйшов висновку про необ-
хiднiсть органiзованої боротьби з Радянською владою шляхом створення певних  контрреволю-
цiйних кадрiв, якi  в  подальшому  своєю  практичною дiяльнiстю мали бути об'єднанi в контрре-
волюцiйнi осередки. Iнiцiативною групою була створена програмова частина  угруповання,  в  
якiй передбачалися докорiннi змiни тих практичних заходiв,  що  втiлюються  в  життя Радянсь-
кою владою... 

Наступна лiквiдацiя контрреволюцiйного угруповання не дала змоги до його зростання як 
за рахунок створення контрреволюцiйних кадрiв, так i за рахунок практичної дiяльностi" 99.  

Долю членiв "Народної волi" вирiшила Особлива нарада при Колегiї ДПУ УРСР. I.П. Го-
ловко був висланий на три роки до Пiвнiчного краю, I.В. Головко засуджений до трьох рокiв по-
збавлення волi 

100.   Справу  щодо  П.С.Гончарова було припинено за вiдсутнiстю складу злочи-
ну, Й.Г.Напалков засуджений до трьох рокiв позбавлення волi умовно 101.  

Дещо пiзнiше широкий резонанс дiстала аналогічна справа "Лiтературно-полiтичного това-
риства". 

Наприкiнцi 1939 року четверо учнiв Стахановського  (тодi  Серговського) гiрничого технi-
куму – Олександр Волков, Володимир Гвоздирьов, Петро Бушин та Василь Лисянський – збли-
зилися на ґрунтi загального iнтересу  до  поезiї.   Часто збиралися разом, декламували вiршi, роз-
мовляли на рiзнi  теми:  про внутрiшню  i зовнiшню полiтику країни, становище робiтникiв i кол-
госпникiв. Проiснувала група недовго. Хтось з учнiв технiкуму донiс на друзiв-мрiйникiв у 
вiдповiднi органи, i "змовникiв" арештували. 

По закiнченнi слiдства справу було передано до Луганського обласного суду. I вiн 14 верес-
ня 1940 року засудив О.Волкова до 10 рокiв позбавлення волi, В.Гвоздирьова i В.Лисянського – 
до 7, П.Бушина – до  5  рокiв 102.   До Києва пiшла реляцiя про викриття i  нейтралiзацiю  ще  
однiєї  "ворожої органiзацiї".  З настанням "вiдлиги", в 1956 роцi, Президiя Верховного суду 
СРСР скасувала вирок Луганського обласного суду i припинила справу стосовно В.Гвоздирьова, 
О.Волкова, В.Лисянського i П.Бушина за "недоведенiстю злочину"

 
103. До сказаного хочеться до-
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дати ще один штрих.  У  1949  роцi  В.Гвоздирьов "за вчинене ним у 1940 роцi" знову був  засу-
джений. На цей раз  до  вислання у Карагандинську область Казахської РСР 104.  

Незаконним утискам у тридцятих роках пiддавалися представники iнтелiгенцiї прямо про-
тилежних полiтичних переконань, яскраво вираженi iдеологiчнi противники. Важко, скажiмо, 
знайти антиподiв бiльш непримиренних, нiж жiнки-поетеси Софiя Якiвна Дальня i Анна Олек-
сандрiвна Баркова. С.Дальня була  професiйною революцiонеркою, членом РСДРП  з  1903  ро-
ку, прийнята до партiї Луганською органiзацiєю 105.  З її активною участю у березнi 1914  р. був 
заснований перший в Росiї журнал для  працюючих  жiнок  – "Работница". 

Всiєю  силою свого поетичного  дару  Дальня  оспiвувала  Жовтневу революцiю, нову вла-
ду, її полiтику i вождiв. Однак ця влада побачила в жiнцi,  що не вмiла пристосовуватися, криви-
ти душею, потенцiйну небезпеку. В  1936 роцi С.Дальня була засуджена за "антирадянську 
дiяльнiсть" i провела у таборах понад 10 рокiв 106.  

А.О.Баркова свого часу працювала в секретарiатi першого  радянського наркома освiти 
А.В.Луначарського,  в  редакцiї  газети  "Правда" 

107,   жила i займалася лiтературною працею на 
Луганщинi. Пристрасно  виступала проти бiльшовикiв, проти примарного "свiтлого майбутньо-
го", називаючи його "нiкому  не  потрiбним залiзобетонним раєм". Зрозумiло, що режим з усiєю 
жорстокiстю обрушився на Баркову. Тричi – у 1934, 1948, 1957 роках їй "давали строки" за 
контрреволюцiйнi твори 

108.  
С.Дальня i А.Баркова переконано i до кiнця стояли по обидва боки барикади, але судили їх 

за одними й тими ж статтями карного кодексу, сторiнки їх пухлих справ рябiли однотипними, 
стандартними, обкатаними у тисячах звинувачень формулюваннями. Однаково жорстокими були 
й вироки обом жiнкам – позбавлення волi на тривалi строки. 

Типовою для творчої iнтелiгенцiї 30-х рокiв була  й доля нашого земляка, поета Iвана При-
блудного (Якова Петровича Овчаренка). Вiн не хотiв писати на замовлення, славити те, чого не 
приймав, спiвати панегiрики "вождевi народiв". I за це жорстоко поплатився. 13 серпня 1937 ро-
ку пiсля  20-хвилинного засiдання  Вiйськова  колегiя Верховного суду СРСР засудила Iвана 
Приблудного до розстрiлу. Того ж  дня  вирок було виконано 109.  

До iнтелiгентських професiй пiдвищеної небезпечностi у тридцятих роках, крiм iнженерiв-
гiрникiв,  належали i  журналiсти.  У 1937-му був арештований редактор "Ворошиловградской 
правды" Самiйло Каплан. Звинувачувався в активнiй участi в дiяльностi антирадянської троцькi-
стської органiзацiї, що  проводила роботу проти полiтики партiї i радянського уряду. На перших 
допитах, як свiдчать матерiали  справи,  Каплан  рiшуче  вiдкидав  усi  пред'явлюванi йому  наду-
манi звинувачення. I тiльки на 49-й день ув'язнення, зломлений фiзично  й  морально, почав го-
ворити те, що хотiлося чути слiдчому 110.  У груднi  1937  року Каплана засудили  до  вищої  мiри  
покарання i зразу ж  пiсля  оголошення  вироку розстрiляли 111.  

Переслiдуванням за полiтичними мотивами пiддавалося й багато iнших наших землякiв – 
письменникiв та журналiстiв. У їх числі були  Григорiй Баглюк, Iван Савич, ряд iнших лiтера-
торiв. 

Репресiй зазнавали часом не тiльки автори, але й належнi їх перу твори, в тому числi такi, 
що пропагували передовий виробничий досвiд, важливiсть якого для того часу важко було пере-
оцiнити. Вище ми наводили характерний приклад – про вилучення з бiблiотек брошури з садiв-
ництва. Тепер же торкнемося цiєї теми дещо докладнiше. 

Третього грудня 1934 року на засiданнi бюро Луганського мiськпарткому було ухвалено по-
станову "Про вилучення контрреволюцiйної лiтератури  з бiблiотек  та книготорговельної ме-
режi". У постановi, зокрема, зазначалося: "Попередити  усiх директорiв навчальних закладiв,  за-
вiдуючих  книгарнями – членiв    партiї, секретарiв парторганiзацiй, де є бiблiотеки, i завiдуючих 
бiблiотеками –  членiв партiї, що вони  несуть  персональну  вiдповiдальнiсть за  негайну  очист-
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ку їх бiблiотек  вiд  належної  до  вилучення контрреволюцiйної, нацiоналiстичної i троцькiстсь-
кої лiтератури... Попередити мiськнаросвiту, завiдуючих бiблiотеками, директорiв книготоргове-
льних органiзацiй, у вiданнi яких є бiблiотеки,  що  вони зобов'язанi найсуворiшим чином стежи-
ти за тим, щоб при вилученнi  лiтератури  не допускалися випадки перекручень i не вилучалася б 
бiльшовицька лiтература" 

112.  
Про темпи i масштаби по-

дальшої "чистки" свiдчить такий 
факт: до кiнця року тiльки за 
списком № 1 з 38 бiблiотек було 
вилучено 6960 книг 113. У числi  
авторiв, книги яких тоді вилуча-
лися, – Грушевський, Скрипник, 
Вишня, Баглюк…   

 

Книжкові "аутодафе" проводилися більшовицьким режи-
мом з перших же років його приходу до влади.  Одне із 

свідчень цього – документ, що наводиться. (ДАЛО.- Ф.Р-766, 
оп.2, спр.1, арк.21). 

 Тотальне утискання iнте-
лектуальної елiти обернулося з 
часом згубними наслідками для 
самого режиму. Монопольне пра-
во на iстину в останнiй iнстанцiї  
неминуче  позбавляло партiю бi-
льшовикiв бiйцiвських якостей, 
вело до застою й рутини, оберта-
лося ухвалою помилкових рi-
шень у полiтичнiй, економiчнiй, 
соцiальнiй сферах. Такi рiшення 
i дiї на їх виконання пiдточували 
розумовий потенцiал країни, по-
роджували  серед значної части-
ни iнтелiгенцiї апатiю, спонука-
ли її пiд страхом опинитися в 
числi репресованих жити подвiйним життям, дiяти всупереч своїм переконанням, прилюдно 
схвалювати те, що внутрiшньо ними рiзко засуджувалося. 

е-
із 
Р-

Не iснувало в колишньому Союзi РСР класiв  чи груп населення, якi б не перебували в полi 
зору недремного ока каральних  органiв.  Але з особливою невмолимiстю і лютістю переслiдував 
i карав режим священнослужителiв.   

Войовничий атеїзм, зведений пiсля Жовтня 1917-го у ранг державної полiтики, довгi роки 
руйнiвним смерчем вирував над країною. Швидко зрозумiвши неможливiсть вiдлучити людей 
вiд  церкви  переконаннями,  влада  взяла  на озброєння  силовi методи. Висаджувалися в повiтря 
храми, у тому числi й тi, що будувалися народним коштом на честь пам'ятних подiй вiтчизняної 
iсторiї, як,  скажiмо,  храм  Христа Спасителя у Москвi. Така ж доля спіткала Золотоверхий Ми-
хайлівський монастир у Києві, Соборно-Миколаївський собор у Луганську. В місті на Лугані в 
числі інших були також зруйновані  Казанська, Преображенська, Успенська  церкви, синагога, 
римсько-католицький собор 114.  

Одна за одною закривалися культовi споруди у селах  Старобiльського округу. Така доля 
спiткала, зокрема,  церкви  у  Новоборовому,  Пiдгорiвцi, Титарiвцi,  Омельковому,  Шульгинцi,  
Лозовiвцi,  Чмирiвцi,  Курячiвцi.  У 1923-му  осиротiли жiночий монастир "Всiх скорботних ра-
дiсть" i церква Святої Трiйцi 115. Закрився храм Успiння пресвятої Богородицi у селi  Лиман 116.   
У 1934-му  не  стало Старобiльського кафедрального собору Божої Матерi 117.  
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У спаплюжених примiщеннях (там, де мiсцева влада була не в змозi висадити споруди в по-
вiтря) облаштовували рiзного роду майстернi, склади. 

Один iз створених тодi на Старобiльщинi колгоспiв не з великого розуму нарекли..."Безбож-
ником" (за В.I.Далем, безбожник – "безсоромна, нечестива, злодiйна, беззаконна людина"!). 

Повсюдно набуло масового характеру глумління над релігійними почуттями віруючих. У 
тодішньому с.Борівському Попаснянського району "активісти" вивели церковний хор у центр 
села й силою примусили співати партійний гімн "Інтернаціонал". Комсомольці с.Кризького 
Марківського району привселюдно танцювали на відібраних у населення і кинутих на пильну 
землю іконах. Подекуди навіть організовували соцзмагання на … кількість і швидкість знищення 
образів 118. 

З дорослих атеїстiв брали приклад заповзятi пiонери. Дiзнавшись вiд шкiльних вихователiв, 
що "Бога немає", глузували з своїх вiруючих батькiв, дiдусiв та бабусь, вимагали звiльняти 
краснi кути помешкань вiд iкон. Проте пустими "святi мiсця" не лишалися. Аби заповнити їх, 
усiм бажаючим (а небажаючим примусово) видавали... портрети Ленiна, Сталiна та їх духовних 
учителiв, "великих нiмецьких революцiонерiв" Карла Маркса, Фрiдрiха Енгельса, Карла Лiбкне-
хта, Рози Люксембург, Клари Цеткiн... З мiсць, де ще недавно витав святий дух, "червонi пропо-
вiдники" благословляли безбожництво, утверджуючи духовну розбещенiсть i вседозволенiсть. 

З початку 20-х рокiв пiд жорна репресивної машини буквально втягувалися служителi куль-
ту, а з часом – i багато тисяч просто вiруючих. Безжально карали властi людей за всмоктанi з мо-
локом матерi, покликанi зберiгати чистоту всiх їхнiх справ i думок релiгiйнi переконання. 

Головне завдання в цьому планi було відверто сформульоване у листi В.I.Ленiна В.М.Моло-
тову для членiв Полiтбюро ЦК РКП(б) вiд 19 березня  1922 року. У ньому, зокрема, говорилося: 
"...Вилучення цiнностей, особливо найбiльш  багатих  лавр, монастирiв та церков, має бути про-
ведене з нещадною рiшучiстю,  безперечно,  нi перед чим не  зупиняючись  i  в  найкоротший 
строк. Чим бiльше  представникiв реакцiйного духовенства i реакцiйної буржуазiї вдасться нам з  
цього приводу розстрiляти, тим краще. Потрiбно саме тепер провчити  цю публiку  так,  щоб на 
кiлька десяткiв рокiв нi про який опiр вони не смiли й думати" 

119.  
Настійно втілювалася в життя ця  ленінська настанова й на Луганщині. У травні 1936 року 

газета "Луганская правда" випустила листівку-звернення, в якій закликала городян оголосити 
нещадну боротьбу церквам і церковникам 120. У такому ж дусі ухвалювалися тоді рішення на 
численних антирелігійних мітингах, які організовувала місцева влада.  

Результатом такої політики став, зокрема, сплеск доносительства як на священнослужи-
телів, так і на простих віруючих. Одурманені більшовицькою пропагандою люди нерідко 
свідчили навіть проти своїх рідних. У вересні 1938 року були страчені мешканці Луганська 
Г.Захаров, І.Захаров та Є.Торопчин, уся вина яких полягала в тому, що збиралися разом на мо-
литви. Заарештували їх після того, як до органів НКВС надійшов донос від… батька одного з 
віруючих 

121. 
За подібних обставин був страчений православний клірик Іоанн Казін, який після закриття 

храму в колишньому селі Мала Вергунка продовжував виконувати свій пастирський обов’язок. 
На колишньому хуторі Сорокиному (Краснодонський район) панотець Максим Мельник охрес-
тив двох дітей. Цього виявилося достатнім для того, щоб священика звинуватили в контррево-
люційній агітації і засудили до розстрілу 122. 

Широко практикувалося примушення священикiв до того, щоб вони прилюдно вiдрiкалися  
вiд вiри й духовного сану. Сила тиску була такою, що встояти змогли далеко не всi. У числi тих, 
хто не злякався жодних погроз, – священик С.С.Ведутенко, що  одержав  наприкiнцi  двадцятих  
рокiв  прихiд у с.Гайдукiвка (нинi с.Калмикiвка) Старобiльського району. Невдовзi пiсля того, як 
вiн улаштувався на новому мiсцi,  його  стали  викликати  до  райвiддiлу ДПУ. Вимагали вiдрек-
тися. Ведутенко вiдповiдав рiшучою вiдмовою 123.  
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У рiзний час, без будь-яких доказiв злочинної дiяльностi в числi багатьох iнших були суво-
ро  засудженi  служителi культу П.I.Карський,  Я.Г.Ткаченко, М.Т.Попов з Антрацитiвського ра-
йону, Л.П.Ампiлов – з Краснодонського, Г.Н.Попов –  з  Старобільського.  Переслiдувалися  за  
релiгiйнi  переконання жителi Новоайдарського  району А.А.Висторобський, Я.М.Ляшенко, 
О.П.Говтенко 124.  Жительку Брянки П.Д.Сухачову засудили до розстрiлу 125.  

Новий сплеск  утисків на священнослужителiв та вiруючих  припав  на  пiк репресiй – на 
1937-1938 роки. А потiм настала викликана  вiйною  пауза,  коли Сталiн  для  пiднесення  бойо-
вого  духу  народу вперше назвав спiввiтчизникiв "братами та сестрами", згадав про ратну славу 
Олександра Невського, Олександра Суворова, Михайла Кутузова.  На  деякий  час  були зали-
шенi у спокої вцiлiлi служителi культу та вiруючi. Зате у пiслявоєннi роки щодо них властi не-
мовбито забажали надолужити прогаяне. Багато судових розправ того часу,  як i тi, що творилися 
по гарячих слiдах згаданого вище ленiнського листа, вражають надмiрною жорстокiстю. 

До числа типових належить справа жителя  Лисичанська, викладача технiки водiння авто-
мобiля Юхима Йосиповича Невмири. Вiд першого до  останнього дня пройшов вiн дорогами Ве-
ликої Вiтчизняної вiйни. Був нагороджений орденом, кількома медалями. У роки вiйни Невмира 
не дiстав жодного поранення.  А ось пiсля того, як у 1948 році примкнув до релігійної течії "Бо-
жа віра", виявився вельми вразливим.  Звинуватили  в  контрреволюційній пропаганді, у зрадi 
Батькiвщини. Двічі засуджували  – до 25 і до 10 років позбавлення волі 126.  

Приблизно в один час з Невмирою були засудженi до 25 рокiв позбавлення волi немало 
iнших наших землякiв, у тому числi жительки селища Краснорiченське Кремiнського району 
Г.С.Авраменко та М.О.Ушкало 127.    

Багатьох з репресованих незабаром пiсля смертi Сталiна звiльнили, iншим пом'якшили мiру 
покарання. Але  остання крапка  у  їх  справах поставлена у квiтнi 1991 року ухвалою Закону  
України  "Про  свободу совiстi та  релiгiйнi  органiзацiї".  
       Нинi в областi вживаються заходи щодо вiдновлення й будiвництва нових культових споруд.  

      
  

 
  

Важко переоцiнити  вагомiсть  зроблен 
 
Важко переоцiнити  вагомiсть  зроблено 
 

ЧАС ЗБИРАТИ КАМІННЯ… 
 

Підняття хреста  
на купол споруджуваного 

Свято-Володимирського собору.  
Луганськ, серпень 2003 р.

ЧАС РОЗКИДАТИ КАМІННЯ…
 

Перевезення скинутого дзвона  
на переплавку. Луганськ, 1929 р.  

Фото з фонду Держархіву 
кінофотодокументів України.
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Важко переоцiнити  вагомiсть  зробленого  в нашiй країнi по реалiзацiї положень Закону 
"Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" вiд 17  квiтня  1991  року.     

Тисячам  безвинних  жертв полiтичних репресiй поверненi добре iм'я, честь i гiднiсть, забез-
печена посильна компенсацiя матерiальної i моральної шкоди. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
На підставі таких рішень комісії задовольнялися заяви громадян щодо відшкодування 

                                                                завданих збитків. 

Вагомий вклад у цю справу внесли обласна, районні та міські комісії по відновленню прав 
реабілітованих. Працювали в тісному контакті з правоохоронними органами не тільки Луганщи-
ни й України в цілому, а й Росії, Білорусі, Казахстану… Аби задовольнити численні прохання, 
що надходили звідусіль, вели обширне листування з архівними закладами, буквально по крихтах 
збирали необхідні дані. У своїй роботі широко використовували місцеву пресу, можливості радіо 
і телебачення. 

Загалом за сприяння комісій потрібні роз’яснення та посильну компенсацію матеріальних і 
моральних збитків, заподіяних репресованим та їх сім’ям, одержали від держави понад 12 тисяч 
громадян. Від багатьох з них надійшли щирі подяки. 

Значний обсяг пошукової i роз'яснювальної роботи по вiдновленню iсторичної справедли-
востi виконаний  обласним  Управлiнням  Служби  безпеки  України. Зокрема, з  метою iнформу-
вання громадськостi про документи перiоду репресiй, створення умов  для iсторичних i полiти-
ко-правових дослiджень, забезпечення законних  прав  громадян користуватися  забороненими  
ранiше  документами здiйснено  передачу   архiвних документiв колишнього УКДБ на державне 
зберiгання до облдержархiву. 
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Своєрiдним прокурорським i судовим захистом став перегляд тисяч i тисяч архiвно-слiдчих 
справ працiвниками обласної прокуратури i обласного суду. Найбільший обсяг роботи було ви-
конано ними протягом  перших років після розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності. 
Так, у 1989 р. було оформлено 1867 справ, у 1990 – 682, у 1994 – 409. 

Полiтичнi репресiї радянської доби на Луганщинi... Cьогоднi це тисячi й тисячi розсекрече-
них архiвних справ землякiв, що зазнали протиправних переслiдувань, стали жертвами беззакон-
ня й свавiлля тоталiтарного режиму. I ще це й незагойна рана на тiлi i в душi народу, i пересторо-
га на майбутнє, щоб нiколи не допустити нiчого подiбного до того страшного, про що йдеться на 
сторiнках цiєї книги. 

 
Н.М. ГУПАН, доктор педагогічних наук. 

А.О. КЛИМОВ, кандидат iсторичних наук.  

___________________ 
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67  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 11500-р., т. 2, арк. 3-5.   
68  ДАЛО.-Ф.Р - 3747, оп. 2, спр.12686-р.   
69  Там само.-Ф.П - 5, оп.1, спр. 571, арк. 7.   
70  Социалистический Донбасс. - 1937. - 9 марта.   
71  Там само.   
72  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 20992-р.   
73  Там само, спр. 21250-р.   
74  Там само, спр. 2679-р.   
75  Гупан Н.М., Климов А.О., Пометун О.I. та iн. Вказ. праця, с. 49.   
76  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 9315-р.   
77  ДАЛО.-Ф.Р- 3747, оп. 2, спр. 7527-р.   
78  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 10746-р.   
79  Там само, спр. 25041-р.   
80  Там само, спр. 24419-р.   
81  Там само, спр. 20047-р.   
82  Там само, спр. 21564-р.   
83  Мирошниченко И.Е. Вказ. праця, с. 48.   
84   Жизнь Луганска. - 1994. - 8 апреля.  
85   Наша газета. -  1994. - 21 мая.   
86   Новый путь. - 1994. - 2 июня.    
87  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 18854-р.   
88  Там само, спр. 10000-р.   
89  Луганская правда. - 1994. - 10,12 марта.  
90  Ленин В.И. Полн.собр.соч. - Т. 51. - С. 48.   
91   XVІ съезд ВКП(б). Стенографический отчет.- С. 78.  
92   Правда.-1951.- 2 липня. 
93    Радянська Україна.- 1951.- 7 липня. 
94    Луганская правда.- 1951.- 14 липня. 
95    Донбас (Донецьк). - 1990. - № 5.- С. 149.   
96  Там само.   
97  Климов А.О. Луганський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. 1923-1998.   

Історичний нарис.- Луганськ, ВАТ  "ЛОД", 1998.- С. 24-25. 
98  Там само, с.73,75.   
99  ДАЛО.-Ф.Р- 3747, оп. 2, спр. 14580-р., арк. 113-114.   

100  Там само, арк. 141-142.   
101   Там само, арк. 138.   
102  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр.  1227-р., т.1., арк. 243.   
103  Там само, арк. 296.   
104  Там само, т.2, арк. 35.   
105  Возвращение имени и чести, с. 49.   
106  Там само.   
107   Луганская правда. - 1994. - 2,5  апреля.   
108  Там само.   
109  Жизнь Луганска. - 1994. - 29 июля.  
110    Луганская правда. - 2004. - 18 мая.  
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111  Там само.   
112  ДАЛО.-Ф.П - 5, оп. 1, спр. 186, арк. 119,124.   
113  Там само, спр. 187, арк. 6-6зв.   
114  Жизнь Луганска.- 2000.- 14 вересня.   
115  Мирошниченко И.Е. Вказ. праця, с. 95.   
116  Там само.   
117  Там само.   
118 Форостюк О.Д. Правове  регулювання  державно-церковних  відносин на  Донбасі у 1917-1941 ро-

ках. Видання друге, перероблене і доповнене.- Луганськ.- 2000.- С. 115. 
119  Известия ЦК КПСС. - 1990. - № 4. - С. 193.   
120   Форостюк О.Д. Вказ. праця, с. 133.  
121  ДАЛО.- Ф.Р- 3747,  оп. 2, спр. 18903-р.  
122   Форостюк О.Д. Вказ. праця, с. 133.  
123  Мирошниченко И.Е. Вказ. праця, с. 96. 
124  Возвращение имени и чести, с. 267.   
125  Там само.   
126  Там само, с.197-204.   
127  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 12455-р, 22014-р.  
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Луганського національного педагогiчного унiверситету iмені Тараса Шевченка 
В.Ф.С е м и с т я г а 

 
У доборi й опрацюваннi матерiалiв роздiлу брали участь: 

Б.Г.Н а г о р н и й, 
доктор соцiологiчних наук, професор 

 
Г.М.Н а м д а р о в, 

кандидат iсторичних наук 
 

С.Б.Б а ж у т i н а, 
кандидат педагогiчних наук 

 
О.В.Б о р и с о в а, 

кандидат iсторичних наук  
 

О.Д.Форостюк, 
кандидат юридичних наук  

 
Документальнi нариси, перебiг окремих кримiнальних справ прокоментували: 

Ю.В.З е м л я н с ь к и й, 
генерал-полковник 

 
I.В.П о п о в, 

кандидат юридичних наук 
 

В.I.В и с о ц ь к и й, 
директор Луганського обласного краєзнавчого музею, 

заслужений працiвник культури України 
 

Г.Т.Г а й о в и й  
голова Київської органiзацiї Спiлки письменникiв України 
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      Товариші! Будьте насторожі! Стійте 
на варті республіки вдень і вночі. Ворог 
досі ще не винищений цілком. Не зводьте  
з нього своїх очей! 

Ф.Е.Дзержинський 
 

За три роки, протягом яких діяли Лу-
ганська і Старобільська повітові ЧК, 
ними репресовані за політичними мірку-
ваннями 64 мешканці Луганщини (60 
чоловіків і 4 жінки). 

Найбільше справ було розглянуто у 
1920 році – 31, у 1919 – 14, у 1921 – 19. 

     Половину репресованих становили 
молоді люди віком до 30 років, осіб у віці 
від 30 до 50 років було 18, старше 
п’ятдесяти – 12. Наймолодшому на той 
час виповнилося 15 р., найстарішому – 
шістдесят два. 

     Національний склад засуджених: 
українці – 26, росіяни – 29, євреї – 1, нім-
ці – 1 (в ряді справ національність не 
вказано). 

     Соціальний стан репресованих харак-
теризується такими, зокрема, цифрами: 
селян-одноосібників – 20, службовців – 
12, робітників – 9, непрацюючих – 9. 

     Серед репресованих переважали особи 
з початковою освітою – 46, з вищою і 
незакінченою вищою освітою – не було 
жодного. 

     Вироки перших чекістів Луганщини 
були такими: до смертної кари засудже-
но 32 підслідних, до позбавлення волі 
строком від 2 до 5 років – 22. Щодо реш-
ти застосовані такі заходи, як вислання 
за межі України, направлення до робіт-
ничого батальйону, на примусові роботи. 
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 ״ЗА ШКІДЛИВІСТЬ ДЛЯ СПРАВИ РЕВОЛЮЦІЇ״

 
Д о к у м е н т  № 1 

УХВАЛА СТАРОБIЛЬСЬКОЇ ПОВIТОВОЇ ЧК  
ПРО ЗАСУДЖЕННЯ ДО СМЕРТНОЇ КАРИ А.I.СТУКАЛОВОЇ 

3 березня 1919 р. 
1919 года Марта 3 дня Старобельская Уездная Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контр-

революцией,  рассмотрев в заседании дело по обвинению   гражд[анки]    Стукалову 1  Анну в доносах 
немцам и принимая во внимание, что, как видно из показаний свидетелей, Стукалова доносила каза-
кам, но с другой стороны видно, что она сама сидела в тюрьме по обвинению ее казаками в больше-
визме, также учитывая, что остальные свидетели указывают на отрицательное отношение Стукаловой 
к большевикам,  при  чем  выяснилось,  что за  все время ея службы в качестве прислуги она избирала 
должности исключительно у властей казачьих и немецких 2, что убеждает Суд в ея сочувствии тако-
вым и говорит за ея вредность для дела революции. 

Именем революции определила приговорить Стукалову к смертной казни через расстрел. 
 

Пiдписи Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 22399-р., арк. 7-7зв. Оригiнал. Рукопис.  __________________  
1  Так у документi. 
2 У квiтнi-листопадi 1918 року Старобiльський повiт був тимчасово окупований нiмецькими  
вiйськами. 
 

Д о к у м е н т  № 2 
ВИСНОВОК ПРОКУРОРА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТI  

ПРО РЕАБIЛIТАЦIЮ А.I.СТУКАЛОВОЇ 
 3 лютого 1992 р. 

Стукалова Анна Измайловна 1, 1901 года рождения, беспартийная.   
3 марта 1919 г. Старобельськой Уездной  Чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюци-

ей подвергнута расстрелу 2 за сочувствие казакам и вредность для дела революции. 
Обвинялась в том, что выдала казакам своего дядю-большевика, который впоследствии ими был 

расстрелян, сочувствовала казакам и отрицательно относилась к большевикам. Виновной себя не при-
знала. Решение по делу не пересматривалось. 

Материалами дела предательская деятельность Стукаловой не подтверждается. 
На Стукалову А.И. распространяется действие ст.1 Закона Украинской ССР "О реабилитации  

жертв политических репрессий на Украине" от 17 апреля 1991 года. [...] 
   
За  начальника следственного отделения 
УКГБ УССР по Луганской области     Пiдпис                  Ляхов Г.Н. 
Старший помощник прокурора Луганской 
области по надзору за следствием 
в органах госбезопасности 
советник юстиции        Пiдпис             Набивач В.М. 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 22399-р., арк. 8-8зв. Машинопис. Оригiнал.   __________________  
 
1  У документах справи трапляється, крiм Iзмайлiвна, й iнше  по батьковi Стукалової – Мануйлiвна. 
2  Йдеться про засудження до страти. Дати виконання вироку  у справi немає. 

Д о к у м е н т  № 3 
З ВИРОКУ СТАРОБIЛЬСЬКОЇ ПОВIТОВОЇ ЧК У СПРАВI МЕШКАНЦЯ 

с.МIСТКИ СВАТIВСЬКОГО РАЙОНУ П.П.КОНОНЕНКА 

  11 березня 1919 р. 
   
Принимая во внимание, что показаниями свидетелей установлен как самый факт участия его в 

карательной экспедиции, так и то, что Кононенко занимался агитацией против Советской власти, а 
также  из  допроса свидетелей и следователя видно, что Кононенко был во главе карат[ельного] отряда  
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и при этом был жесток и кровожаден, особенно в Струковке  

1, именем революции  приговорить Коно-
ненко Порфирия Павловича  к смертной казни через расстрел 2. 

   Пiдписи 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 22481-р., арк. 26,26зв. Рукопис. Оригiнал. 
__________________ 
 
1  Нинi село Свiтле Старобiльського району. 
2  Реабiлiтований у 1992 роцi. 

Д о к у м е н т  № 4 
 

З ВИСНОВКУ У СПРАВI  МЕШКАНЦЯ СЕЛА КАЛМИКІВКИ СТАРОБІЛЬСЬКОГО 
РАЙОНУ Л.А.БIЛОУСА 

19 листопада 1920 р. 
   
Я, следователь Укр[аинских] Особотделов южных фронтов 1, Ковальов Ф.М., рассмотрев дело 

Белоуса,  установил: 
1. Гр[ажданин] Белоус – офицер – подпоручик (бывший народный учитель). 
2. Служил в белой армии 1 год 3 месяца. 
3. В боях, по его словам, не участвовал. 
4. В плен попал во время отступления батальона в с. Покровском.   На основании вышеизложен-

ного полагал бы передать на рассмотрение "Чрезвычайной тройки" и расстрелять. 
Слiдчий            Пiдпис 
 ДАЛО.-Ф.Р-3747, оп. 2, спр. 23821-р., арк. 4. Рукопис. Оригiнал. 
__________________ 

  
1 Такi  пiдроздiли  ЧК були створенi i дiяли в армiї i на флотi.   
   

Д о к у м е н т  № 5 
 

З ПОСТАНОВИ НАДЗВИЧАЙНОЇ "ТРIЙКИ" ПРИ 1-му КРИМСЬКОМУ 
ОСОБЛИВОМУ ПУНКТI ОСОБЛИВОГО ВIДДIЛУ ПIВДЕННОГО ФРОНТУ 

 
   20 листопада 1920 р. 

Гр[ажданину] Белоус Лаврентию Авксентьевичу предъявленное обвинение в службе у белых 
считать  доказанным, Белоус Лаврентия Авксентьевича расстрелять1. 

 
ДАЛО.-Ф.Р-3747, оп. 2, спр. 23821-р., арк. 5. Машинопис. Завiрена копiя.  
__________________ 
 
1  Реабiлiтований у 1992 роцi за недоведенiстю звинувачення. 

 
Д о к у м е н т  № 6 

 
З ІНФОРМАЦІЇ  ГОЛОВИ ДОНЕЦЬКОЇ ГУБЕРНСЬКОЇ ЧК  

В.М.КАРЛСОНА  
 1920 р. 

Уездные ЧК не только не уменьшили, а наоборот увеличили количество обысков и арестов руко-
водителей рудников и шахт, инженеров, рядовых технических работников, что пагубно отражается на 
работе промышленных предприятий. 

 
История Донецкой милиции. – Донецк, 2000. – С. 47. 
 

Д о к у м е н т  № 7 
 

З ПЕРЕДОВОЇ СТАТТI ГАЗЕТИ "ВIСТI ВУЦВК", ПРИСВЯЧЕНОЇ 
5-й РIЧНИЦI УТВОРЕННЯ ВЧК I ПЕРЕЙМЕНУВАННЮ ЇЇ НА ДПУ 

 19 грудня 1922 р. 
Анализируя 5 лет борьбы ЧК с контрреволюцией, еще раз напомним, что семиголовая гидра еще 

не убита, что головы рубить ей придется еще много раз и прижигать на отрубе каленым железом, что-
бы  не выросли  ядовитые  клыки  снова.  Без органов Государственного политического управления не  
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Обкладинка справи Анни Стукалової. 

быть нам спокойными, "не быть безопасными от ударов в спину", что иногда бывает страшнее откры-
того нападения более сильного врага. 

 
Вiстi ВУЦВК. – К., 1922. – 19 грудня. 

 
 

РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 
 
Бiля джерел масових репресiй на теренах 

України стояли Всеросiйська надзвичайна ко-
мiсiя по боротьбi з контрреволюцiєю та сабота-
жем i створена наприкiнцi 1918 року за її обра-
зом i подобою  Всеукраїнська ЧК. У числi її ре-
гiональних пiдроздiлiв були Луганська i Старо-

бiльська повiтовi надзвичайнi комiсiї. Поле бо-
ротьби, на якому робили вони першi свої кроки, 
не мало меж.  

Уявимо собi тi часи. У країнi палахкотiло 
полум'я громадянської вiйни. I створена у груднi 
1918  року  Всеукраїнська надзвичайна комiсiя, її
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органи на мiсцях теж воювали. Дiяли на своєму 
особливому фронтi, лiнiя якого проходила не 
тiльки через хиткi територiї протиборствуючих 
сторін, а й крiзь людськi долi, безжально по-
дiляючи на "своїх" i "чужих" батькiв та синiв, 
рiдних братiв та сестер.  

Першi українськi чекiсти (добиралися пе-
реважно iз спiвробiтникiв органiв ВЧК у при-
кордонних з Україною росiйських регiонах!) 
свято вiрили В.I.Ленiну i його соратникам, не 
мали жодних сумнiвiв у правотi i справедливостi 
проводжуваної ними полiтики. Брак грамот-
ностi, фахової пiдготовки i досвiду прагнули 
"компенсувати" i горезвiсним "революцiйним 
чуттям", i непримиреннiстю до ворогiв – i 
справжнiх, i удаваних.  

Щодо тих, хто потрапляв у  її тенета, "чер-
вона гiльйотина революцiї" дiяла однаково суво-
ро i нещадно: декретом Раднаркому РРФСР че-
кiстам було надано право на власний розсуд 
здiйснювати превентивнi розстрiли, керуючись 
тiльки класовими мотивами. Неминучі при цьо-
му викривлення i перегини списувалися на 
складнiсть боротьби за благо народу, за свiтле 
майбутнє для прийдешнiх поколiнь. Особливою 
жорстокiстю вiдзначалися заходи щодо осiб, у 
дiях яких (дуже часто безпiдставно) вбачалися 
полiтичнi мотиви.  

Типовий приклад – справа Ганни Стукало-
вої (документи № 1,2).  

Усi без винятку визначальнi моменти 
слiдства у справi цiєї дiвчини тлумачилися на 
користь звинувачення. Бралися до уваги тiльки 
бажанi йому показання свiдкiв i вiдкидалися геть 
усi  iншi,  якими  б переконливими вони не були.  
Голослiвним, не пiдкрiпленим жодним конкрет-
ним прикладом, як видно з наведених вище до-
кументiв, є звинувачення найманої хатньої ро-
бiтницi у шпигунствi. Вiд страти не врятували 
анi спiрнiсть i недостатнiсть зiбраних доказiв її 
провини, анi вiк – сiмнадцять рокiв (!).  

З лiчених аркушiв складаються й датованi 
тим же березнем дев'ятнадцятого i листопадом 
двадцятого рокiв справи П.П.Кононенка та 
Л.А.Бiлоуса (документи № 3,4,5). У них, як i у 
бiльшостi подiбних, – узятi iз стелi звинувачен-
ня, брутальнi епiтети, угiднi слiдству показання 
безiменних свiдкiв.  

Майже за однаковими схемами i характе-
ром (мiнiмум доказовостi, максимум жорсто-
костi) вершилося тодi у Старобiльському i Лу-
ганському повітах чимало iнших справ. Серед 
тих, кого мiсцевi ЧК безпiдставно звинуватили у 
ворожих дiях та засудили до розстрiлу i трива-
лих строкiв позбавлення волi, – мешканець села 
Старий Айдар Станично-Луганського району 
П.А.Гущин, М.М.Гребенник з села Пiдгорiвки 
Старобiльського району, П.А.Калiнiн з села 
Нижнiй Мiнченок Станично-Луганського райо-
ну, I.Т. Берестовий  з  м.Лисичанська.  

В широкому спектрi проблем, якими з 
перших же крокiв довелося займатися першим 
чекiстам Луганщини, швидко визначилися 
прiоритети, у тому числі репресiї проти пред-
ставникiв старої, ще  дореволюцiйної  виучки,  а, 
отже, "полiтично неблагонадiйної" технiчної 
iнтелiгенцiї. Здiйснювалися вони з такою запо-
взятливiстю, що дуже швидко базовi галузi важ-
кої iндустрiї, передусiм вугiльна, стали 
вiдчувати гостру нестачу  досвiдчених  iнже-
нерних кадрiв (документ № 6).  

Невдовзi пiсля того, як у 1922 роцi ВУЧК 
передала свої повноваження ДПУ (Державному 
полiтичному управлiнню), спiвробiтники остан-
нього дiстали вiд влади "благословiння" на по-
дальше посилення боротьби проти всіх тих еле-
ментів, що становлять загрозу для завоювань 
революції (документ № 7). 
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        Нещадне придушення куркулів, 
цих кровопивців, грабіжників народу, 
спекулянтів, що наживаються на голоді, 
– ось яка є програма свідомого робот-
ника. Ось політика робітничого класу. 

В.І.Ленін 

 Нещадне придушення куркулів, цих кро-
вопивців, вампірів, грабіжників народу, спе-
кулянтів, що наживаються на голоді, – ось 
яка є програма свідомого робітника. Ось 
політика робітничого класу.  

В.І.Ленін                                                                                                            
 

Судових переслідувань за неприйняття 
курсу партії на колективізацію зазнали 
3140 мешканців області. У тому числі 
2615 селян-одноосібників і 525 колгосп-
ників. Переважали люди віком від 30 до 
50 років і старше: відповідно 53,1 та 38,9 
відсотка. 

      Більшість репресованих становили 
українці  - 2428 чоловік, росіян було 528, 
німців – 165... 

      Майже 90 відсотків притягнутих до 
відповідальності мали початкову освіту. 
Осіб з вищою і незакінченою вищою осві- 
тою не було. 

Члени партії становили 0,7 відсотка. 

228 противників колективізації засу-
джено до розстрілу, 206 – до 10 років поз-
бавлення волі, 1120 вислано за межі Укра-
їни. Решта відбували різні строки пока-
рання у так званих виправно-трудових 
таборах, давали підписку про невиїзд, пе-
ребували під гласним чи негласним на-
глядом тощо. 21 заарештованого було ви-
правдано. 

Сотні звинувачуваних у протидії коле-
ктивізації після відбуття строку покаран-
ня були засуджені знову. 

Свій вклад у розправи з тими, хто не 
поспішав із поданням заяв про „доброві-
льний” вступ до колгоспу, вносили всі 
існуючі на той час каральні структури: 
органи ДПУ, „трійки”, особливі  наради, 
суди та ін. 
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ЛIКВIДАЦIЯ  КУРКУЛЬСТВА 

 
 

Д о к у м е н т  № 1 
 

ПРО ФАКТИ ПРИДУШЕННЯ ОРГАНАМИ ДПУ СПРОБ ПРОТИДIЇ  
ПРОВЕДЕННЮ КОЛЕКТИВIЗАЦIЇ  

У ПЕРЕВАЛЬСЬКОМУ  I  СЛОВ'ЯНОСЕРБСЬКОМУ РАЙОНАХ 
           1930 р. 

В Комиссаровке и Мануиловке 

1 были кулацкие сговоры еще накануне коллективизации, но свое-
временно были раскрыты, расстреляно было 12 ч[еловек], посажено на 10 л[ет] – 8 ч[еловек]. 

В  селе Петровеньки  убит  председатель КНС 2  за работу по хлебозаготовкам. 
Расстреляно 12 ч[еловек]. 
 
ДАЛО.-Ф.П-34, оп. 1, спр. 1048, арк. 254. Машинопис. Копiя.  
 ___________________ 
 
1  Нинi смт Комiсарiвка i м. Зоринськ Перевальського району. 
2 Комiтет незаможних селян (комнезам). Органiзацiя селянської бiдноти, брала участь у заходах по 

ліквідації куркульства як класу. 
 

Д о к у м е н т  № 2 
 

З ПРОТОКОЛУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ ВИБIРНИКIВ  с. КРУЖИЛIВКА 
НОВОСВIТЛIВСЬКОГО  РАЙОНУ 1  ЛУГАНСЬКОГО ОКРУГУ 

17 лютого 1930 р. 
Було присутнiх 165 ч[оловiк]. 
Голова – Нощенко                                                   Секретар – Гамалiй 
Слухали – обговорення кулацьких кандидатур   
Чайки Акила Демитревича 
В обговореннi брали участь: 
 
1) Бараниченко Сергiй: Чайка в 1921 р., будучи лесником, спекулирував громадцким лiсом, для 

власної наживи й тим, хто мiшав йому в цьому, погрожував життям. 
2) Базарний Левко: До 1917 року Чайка був у партiї меншовикiв, а також i зараз, завжди виступає 

проти радянських мiроприємств. 
3) Громаченко Петро Павлович: Пiд час громадянської вiйни Чайка був у бандi. Приймав участь 

в убийствi активiстiв.  […] 
  
Ухвалили: Чайку Акила Демитревича занести до списку кулакiв i просити належнi органи влади 

вислати за межi Республiки. 
 
Голова зборiв    Пiдпис                                   (Нощенко)     
Секретар      Пiдпис                                      (Гамалiй) 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 19262-р.,  додаток № 3, арк. 2. Рукопис. Завiрена копiя. 
___________________ 
 
1  Нинi Краснодонського району. 
 

Д о к у м е н т  № 3 
 

З ДОПОВIДI СТАРОБIЛЬСЬКОГО ОКРУЖНОГО ВIДДIЛУ ДПУ 
ОКРУЖКОМУ КП(б) УКРАЇНИ ПРО ПОЧАТОК ОПЕРАЦIЇ  

ПО ВИСЕЛЕННЮ КУРКУЛIВ 
 30 березня 1930 р. 

Совершенно секретно 
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Согласно директивы ГПУ УССР Старобельскому округу контрольная цифра была дана ориенти-
ровочно 872 семейства, или 4360 чел[овек], из которых и проводилась подготовительная работа по 
семи районам сплошной коллективизации по состоянию на 1-е февраля 1930 г. 

По всему округу было погружено: 723 семейства, или 4635 чел[овек], из них мужчин старше 18 
лет – 1402; женщин старше 18 лет – 1213 и детей до 18 лет – 2020. 

  
30/III - [19]30 г. 
г. Старобельск 
  
Нач[альник] Окротдела ГПУ               Пiдпис                                                     (Егоров) 
 
ДАЛО.- Ф.П-4, оп.1, спр. 585, арк. 55,56,57. Машинопис. Оригiнал.  
 

 
Д о к у м е н т  № 4 

 
З IНФОРМАЦIЇ  ЛУГАНСЬКОГО  ОКРУЖНОГО  ВIДДIЛУ ДПУ 

ПРО КУРКУЛЬСЬКI  ЕЛЕМЕНТИ, ЯКI ПЕРЕНЕСЛИ КЛАСОВУ БОРОТЬБУ  
В СЕРЕДОВИЩЕ РОБIТНИЧОГО КЛАСУ1 

   1930 р. 
 
За последнее время по каменно-угольной промышленности нами выявлено 372 кулака, в боль-

шинстве своем поступивших на шахты после раскулачивания.  
Характерен социальный состав обвиняемых, привлеченных к ответственности по 30 следствен-

ным делам: за антисоветскую к[онтр]р[еволюционную] агитацию 40 человек, по соцположению и 
происхождению: кулаков  – 9, бывших белых и жандармов – 6, торговцев – 1, служащих – 1, владелец 
колбасной фабрики – 1, из крестьян в большинстве с невыясненной прослойкой – 13 и рабочих – 9. 

Из этих данных видно, что 50% привлеченных являются социально чуждым элементом, пере-
несшим классовую борьбу в среду рабочего класса. 

 
Нач[альник] Луганского 
Окротдела ГПУ                                                                                                                           (Белкин) 
 ДАЛО.- Ф.П-34, оп.1, спр. 1049, арк. 34. Машинопис. Копiя.  
___________________ 
 
1 Була подана до окружкому КП(б)У. 

 
Д о к у м е н т  № 5 

 
З ДОПОВIДНОЇ ЗАПИСКИ ЛУГАНСЬКОГО МIСЬККОМУ КП(б)У 

ДОНЕЦЬКОМУ  ОБКОМУ  ПАРТIЇ  ПРО КУРКУЛЬСЬКI  ВИСЕЛКИ 1 
   11 сiчня 1933 р. 

   Совершенно секретно 
 Секретарям Донецкого областного 

 комитета КП(б)У 
 тт. Акулову И.А., Вайнову А.Р. 

 
Во время ликвидации кулачества на территории Луганского района часть кулаков выселяли на 

специально созданные кулацкие выселки. Таких выселок в районе было создано 12, куда выселили 
173 кулацких семейства, численностью в 597 душ.  

Кулацкие семьи не изолированы и живущие на выселках кулаки фактически свободно общаются 
с колхозной массой, действуя разлагающе на наименее устойчивые элементы села и города.  

Поэтому выдвигаю перед обкомом следующие вопросы: 
1. Ликвидировать кулацкие выселки, как очаг контрреволюционной работы кулачества, выслав 

кулачество из этих выселок в отдаленные районы Союза. […] 
 
Секретарь Луганского Горкома КП(б)У     Пiдпис                         Иванов   
г. Луганск 
11/I-[19]33 г. 
 
ДАДО.- Ф.П-326, оп.1, спр. 2, арк. 6-6зв. Машинопис.  Оригiнал.  
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___________________ 
 
1  Необжита мiсцевiсть, куди влада виселяла розкуркулюваних. Багатодiтнi сiм'ї жили там у виритих в 

яругах землянках. 
Д о к у м е н т  № 6 

 
ПРО РЕПРЕСИВНI ЗАХОДИ У БОРОТЬБI З КУРКУЛЬСТВОМ. 

З  ПРОТОКОЛУ  ЗАКРИТОГО  ЗАСIДАННЯ  БЮРО ДОНЕЦЬКОГО  
ОБКОМУ  КП(б)У   

21 сiчня 1933 р. 
Особая папка 

Совершенно секретно 
 
А. Поручить комиссии в составе тт. Лифшица, Воробьева, Шаца, Гроссмана, Соколова, Фурера, 

Рубченко, Масленко, Иванова, Исаева, Карташева, Осипова – разработать ряд мероприятий по очист-
ке Донбасса от кулацких элементов. 

Б. Поставить перед комиссией задачу разработки вопросов:  
а) Установление отраслей промышленности, предприятий, агрегатов и отдельных профессий, на 

которых кулаки не должны допускаться для работы. 
б) Мероприятия профилактического характера, обеспечивающие приостановку притока в Дон-

басс кулацких элементов. 
В. Комиссии предоставить Бюро Обкома свои предложения в декадный срок. 
 Секретарь обкома  
 КП(б)У      Пiдпис                (И.Акулов)1     
 ДАДО.- Ф.П-326, оп. 5, спр. 2, арк. 5. Машинопис. Завiрена копiя.  
___________________ 
1  30 жовтня 1939 року був засуджений до розстрiлу, звинувачувався в антирадянській діяльності.  
 

Д о к у м е н т  № 7  
ПРО ЧЕРГОВИЙ ЕТАП ОПЕРАЦIЇ ПО ВИСЕЛЕННЮ КУРКУЛIВ. 
З ПРОТОКОЛУ ЗАКРИТОГО ЗАСIДАННЯ БЮРО ДОНЕЦЬКОГО  

ОБКОМУ КП(б)У   
16 червня 1933 р. 

Особая папка 
Совершенно секретно 

 
а) Принять к сведению сообщение ГПУ о выселении из области 350 кулацких семейств. 
б) Предложить Горрайпарткомам развернуть соответствующую массовую работу, оказать орга-

нам ГПУ необходимую помощь, обеспечив выселяемых трехмесячным запасом продовольствия, и 
выделить на каждые пять выселяемых семейств – одну лошадь, фураж и соответствующий инвентарь. 

 Секретарь 
 обкома КП(б)У   Пiдпис                                     (Саркис)1  
 
ДАДО.- Ф.П-326, оп. 5, спр. 2, арк. 82. Машинопис. Оригiнал.  
____________________ 
1 Саркіс (Саркісов) С.А.  У 1932-1937 рр. –  секретар,  перший  секретар  Донецького  обкому  КП(б)У. 

За звинуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної троцькiстської органiзацiї 1 вересня 1937 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР засуджений до розстрiлу. 

  
Д о к у м е н т   № 8  

З ТЕЛЕГРАМИ НАРКОМА ВНУТРIШНIХ СПРАВ СРСР М.I.ЄЖОВА  
ПIДЛЕГЛИМ ОРГАНАМ 

 
4 липня 1937 р. 
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Всем начальникам НКВД и начальникам УНКВД краев и областей. С получением настоящего 
возьмите на учет всех в вашей области кулаков [...], которые вернулись после отбытия наказания [...], 
всех учтенных кулаков поделить на две категории: 

I. Наиболее враждебных элементов, которые подлежат аресту и расстрелу в порядке администра-
тивного проведения дел через тройки. 

II. Менее активных, но все же враждебных элементов, подлежащих высылке в район по указа-
нию НКВД СССР. 

До 8 июля 1937 г. телеграфом сообщите мне количество лиц I и II категории. О времени опера-
ции и порядок проведения указание дам дополнительно.  

  
Див.: Реабiлiтованi iсторiєю. – Київ - Полтава, 1992. – С.22. 
 
 
 
 
 

РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 
 

 
У березнi 1921 року Раднарком України 

ухвалив постанову про земельну реформу. 
Одержавши згiдно з нею солiднi надiли, селяни 
в пошуках нових шляхiв господарювання зроби-
ли ставку на кооперування. I така форма роботи 
на землi швидко довела свої переваги. До 1926 р. 
валовий збiр зерна в республiцi досяг рiвня 
цiлком благополучного для аграрiїв довоєнного 
1913 року.  

Здавалося, пiсля випробувань революцiєю i 
двома виснажливими вiйнами українське село, 
нарештi, мiцно стає на ноги. Та саме тодi крем-
лiвське керiвництво, угледiвши в господарськiй 
самостiйностi i юридичнiй свободi кооперативiв 
перепону на шляху до абсолютизацiї своєї влади 
на селi, приступило до колективiзацiї. В резуль-
татi кооперативи, що перебували тодi на 
пiднесеннi, поступилися мiсцем безправним, 
цiлком пiдвладним режимовi колгоспам.   
 Насильницький злам вiками усталеного 
способу життя i працi на землi викликав хвилю 
опору в селянському середовищi. Вiдчайдушнi 
виступи, до яких вдалися мешканцi Комiсарiвки, 
Мануйлiвки, Петровенькiв (документ № 1), мали 
мiсце i в iнших селах. Зокрема, у лютому 1930 
року серйознi заворушення сталися у Сва-
тiвському, Кремiнському, Білокуракинському 
районах. Усi вони були жорстоко придушенi. З 
притягнутих до суду 75 селян одинадцятьох 
засудили до розстрiлу.   
 Прапором, пiд яким здiйснювався процес 
розкуркулювання, стали вiдомi слова з виступу 
Й.В.Сталiна на Всесоюзній конференції аграрни-
ків-марксистів про перехід до політики лiквiдацiї 
куркульства як класу.  

 На це й спрямовували центральнi та 
мiсцевi властi свої зусилля. Для досягнення по-
ставленої мети вони використовували широкий 
спектр заходiв (вiд iдеологiчної обробки до жор-
стокого силового тиску). Зокрема, у деяких се-
лах "декорацiями" для розправ над "класовими 
ворогами" слугували селянськi збори. Заляканi й 
вiдповiдним чином проiнструктованi, їх учасни-
ки вимагали суворого покарання "куркулiв" (до-
кумент № 2).   
 За ситуацiї, що складалася, багато замож-
них селян були вимушенi кидати домiвки й 
тiкати разом з сiм'ями на навколишнi шахти i 
заводи. Але й там, як i на горезвiсних виселках, 
мало хто з них знаходив спокiй. Обком КП(б)У 
прагнув максимально обмежувати права утiкачiв 
на одержання роботи, а отже, й засобiв до 
iснування (документи № 4,5,6).   
 Широких масштабiв набули поетапно здiй-
снюванi операцiї по виселенню куркулiв у пiв-
нiчнi i схiднi регiони  СРСР  (документи № 3, 7). 
Та вiдбуттям строку вислання поневiряння реп-
ресованих не закiнчувалися. Влiтку 1937 року 
убивчим акордом у намаганнi влади покiнчити з 
куркульством пролунала надіслана на мiсця те-
леграма наркома внутрiшнiх справ М.I.Єжова 
(документ № 8). Адресатам – обласним управ-
лiнням НКВС наказувалося протягом двох днiв 
персонально визначити, кого саме з "куркулiв", 
якi вже були засуджені, відбули строк покарання 
і повернулися додому, слід знов заарештувати і 
піддати розстрiлу.   

Одразу ж потому повторнi арешти набули 
широкого розмаху. Всього на Луганщинi за роки 
колективiзацiї за неповними даними було репре-
совано понад 3200 осiб. 
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ГIРКІ IСКРИ ПАМ'ЯТI 

Колективiзацiя, розкуркулювання... Гостра, болюча, як рана, тема. Останнiм часом їй при-
свячено чимало наукових дослiджень, творiв художньої лiтератури, публiкацiй мемуарного ха-
рактеру. Вiдтворювану в них цiлiсну картину нiби пiдсвiчують зсередини, надаючи їй особливої 
вiрогiдностi, посилюючи емоцiйний вплив, iскорки пам'ятi старобiльчан-старожилiв. 

Отже, слово жертвам, учасникам i самовидцям трагiчних подiй 20-30-х рокiв. 
       
Свiдчення землякiв записанi головою Старобiльської районної комiсiї  по вiдновленню 

прав реабiлiтованих I.О.Мiрошниченком у 1979-1992 роках. 
 

З ТЕПЛИХ ОСЕЛЬ – В ЗЕМЛЯНКИ НА "ЯРКАХ" 
 

ЩО ВIДIБРАЛИ – ПIШЛО ПРАХОМ 
Марiя Савелiївна Свiтлична, с. Титарiвка:  

 
–  Роки колективiзацiї запам'яталися менi назавжди. Наша хата була простора, i сiльрада часто 

оселяла в нас на прожиття уповноважених по її проведенню. 
Наприкiнцi 1929 i весь 1930 рiк майже щодня допiзна засiдала президiя сiльської ради. Ви-

рiшували, з ким вести мову про вступ до колгоспу, кого розкуркулювати, добирали для цього акти-
вiстiв. Призначали  вiдповiдальних  за вступ  до  колгоспу  кожної сiм'ї. 

Пiд розкуркулювання потрапляли не тiльки беручкi до роботи господарi, якi за кiлька рокiв пра-
цею всiєї родини створили мiцнi господарства. Постраждали й тi, хто просто побоювався йти в одну 
артiль з тими, хто не звик багато i добре працювати, любив випити й поцупити чуже. Страхалися лю-
ди i зрiвнялiвки, не розумiли, як це буде, коли все стане спiльним. 

Засiдання ж проходили так. За столом сидiли голова ради, уповноважений райвиконкому та 
дiльничний мiлiцiонер. А на вулицi чекала рiшення група активiстiв – молодих хлопцiв, готових за 
якусь годину зробити з подвiр'я пусте мiсце. 

Надто багатих, таких, якi б жили за рахунок працi найманих робiтникiв, у нашому селi не було. 
Були мiцнi господарства, але глитаїв-куркулiв пригадати не можу. 

Одним з перших розкуркулили Калину Семеновича Петренка. Мав вiн олiйницю, пару волiв, ко-
ня, корову, близько сотнi вуликiв. Працею найманих робiтникiв нiколи не користувався. До сонця 
прокидався й пiзно лягав, не знав вiдпочинку нi в буденнi днi, нi на свята. Загубила ж його ота 
олiйниця, що багато кому муляла очi. Другою на селi олiйницею володiли Iван Єгорович Колесник та 
Федiр Михайлович Бондар. Обох їх розкуркулили слiдом за Петренком. Так само, як i власника млина 
Кирила Марченка. Що ж до олiйниць та млина, послугами яких ранiше користувалося все село, то 
вони, ставши нiчийними, швидко зруйнувалися... 

 
КОЛГОСПНА ПАЙКА –  СКЛЯНКА ПШОНА 
Ганна Михайлiвна Бiличенко-Скрипник, м. Луганськ: 

  
–  Мiй батько, Скрипник Михайло Микитович, був дуже працьовитою людиною. Ми мешкали на 

хуторi Лозовому Караяшницької сiльради. У 1932 роцi нас розкуркулили. Забрали геть усе, не зали-
шили навiть казанка та ложок. 

Тодi ж нас вивезли в якийсь лiс, у напiвзруйновану хатину. Мама готувала їжу на сковородi, а та-
то зробив двi ложки, i ми їли по черзi. Спали на соломi. 

Через кiлька днiв пiсля виселення заарештували й посадили у Старобiльську тюрму батька. Мати 
залишилася одна з п'ятьма малими дiтьми. Щоб якось нас прогодувати, попросилася на роботу в кол-
госп разом iз старшим сином, якому щойно виповнилося одинадцять рокiв. За день роботи одержува-
ли склянку пшона. Тим i жили. Вiд такого життя невдовзi померли мої брати Свирид та Ванюша. А в 
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33-му вiд голоду померла й мати. Через деякий час довiдалася ще про одне лихо – в тюрмi помер 
батько. 

Нас, трьох сирiт, вiдвезли до Старобiльського дитячого будинку. У ньому вмер п'ятирiчний Федя. 
На сьогоднi з усiєї чималої родини залишилася я одна. Й часто думаю: а кому стало легше, що 

так обiйшлися з нами, загубили чесну, працьовиту сiм'ю? 
З МАНДАТОМ I НАГАНОМ 

Iван Миколайович Бабка, м. Старобiльськ: 
 
–  Працював я тодi слюсарем у чавуноливарному цеху механiчного заводу iменi Блюхера. Восени 

1931 року мене послали в село Караяшник з мандатом уповноваженого райвиконкому по розкуркулю-
ванню. Голова сiльської Ради Домнич скликав пленум сiльради, на якому намiтили сiм'ї, що пiдлягали 
розкуркулюванню i виселенню з села. 

Одразу ж пiсля пленуму пiшли виконувати ухвалене рiшення. Розкуркулили i вивезли "на ярки" 
тодi п'ять родин. 

Узимку того ж року разом iз спiвробiтником мiлiцiї Ковбасюком мене послали до того ж Кара-
яшника уповноваженим по хлiбозаготiвлi. В мiлiцiї менi видали наган... Чимало людей гинуло на 
"хлiбному фронтi" у тi роки. 

      
ПЕРШ ЗА ВСЕ ВИБИВАЛИ ВIКНА 
Марiя Сергiївна Ковтун, с. Шульгинка: 

 
–  Господарство батька, Погорєлова Сергiя Iвановича, було невеликим. Будинок, сарай, амбар, 

шаповальня, корова i кiнь. Сiм'я  –  вiсiм чоловiк. 
Коли почалася колективiзацiя, батько не пiшов у колгосп. I тодi узимку тридцятого року на на-

шому подвiр'ї з'явилися активiсти. Перш за все побили в хатi усi вiкна й зруйнували грубку, щоб в 
оселi не можна було жити.  Потiм забрали  майно й повезли  на санях до сiльради – розпродавати. 
Повезли з собою й батька. Повернувся вiн додому, коли вже вечорiло. I сказав, що сiм'ю включили у 
список для виселення на Пiвнiч. Тiєї ж ночi мої брати пiшли з села в надiї влаштуватися працювати на 
шахтах. Слiдом за ними вирушили батько з матiр'ю i я. 

Будинок з повибитими вiкнами й розваленою грубкою, як i пограбоване подвiр'я, лишилися без 
господарiв. Невдовзi садибу нашу остаточно зруйнували i розтягли. Шаповальню розiбрали i перевез-
ли на бригадний двiр, але не змонтували i не скористалися з неї. 

 
ЖОВТI ЧЕРЕВИКИ, ЗЕЛЕНI ПОВОРОЗКИ 

Олена Iванiвна Черниш, с. Лиман: 
 
–   Коли прийшли нас розкуркулювати, бiля подвiр'я зiбралося багато народу. Нас мати вдягла у 

все нове, бо дiяли розкуркулювачi тодi звичайно так: з одягу забирали все дочиста, окрiм того, у що 
селяни та їх дiти були зодягненi. 

Почалося з того, що вивели з двору худобу, потiм витягли бричку, гарбу, сани. Затим перенесли 
на бригадний двiр сiвалку, косарку, плуг. Вiдтак возили з комори зерно, забрали все з льоху й хати. 
Коли на подвiр'ї i в хатi нiчого не лишилося, а одяг i посуд були розпроданi, натовп почав розходити-
ся. 

Пiшли й члени комiсiї, до складу якої входив учитель сiльської школи. А потiм вiн раптом по-
вернувся. Пiдiйшов до мене, нахилився, розшнурував мої жовтi черевики, зняв їх, зв'язав зеленi пово-
розки, почепив їх на вказiвний палець, як на гачок, й поквапився наздоганяти комiсiю. 

Потiм я ходила до школи, а вiн мене навчав. 
               

 
УРОК РОЗКУРКУЛЮВАННЯ 

Тихiн Платонович Зайцев, с. Шульгинка: 
 
–  Народився я i вирiс у селi Омелькове. Коли почалося розкуркулювання, навчався у сьомому 

класi. Пам'ятаю, як ранньою весною класний керiвник водив нас, учнiв, розкуркулювати одну сiм'ю, у 
якiй було багато дiтей. 

Прийшли ми всiм класом, вiдiгнали на колгоспний двiр худобу i гусей. Потiм роздягнули дiтей i 
винесли дещо з хати, майже все те подiлили промiж собою. Учитель взяв собi новi чоботи, жiночi 
хустки, кiлька вiдрiзiв мануфактури.                     

      
 

ЗРIКСЯ БАТЬКА Й САМ ЗАГИНУВ 



Мовою документів 
 

 
63 

Петро Миколайович Василенко, с. Калмикiвка: 
 
–  Мешкали ми в Калмикiвцi. Сiм'я була середньою. Батьки, Микола Дмитрович та Марфа Сви-

ридiвна, мали чотирьох синiв: Назар, Федiр, Степан та я, Петро. У 1929 роцi, коли вступили до кол-
госпу "Комiнтерн", батьковi й матерi було по 40, а нам –  вiд 7 до 17 рокiв. 

Жили в старiй хатi, нову будували. Але справити входини не встигли. Батька виключили з кол-
госпу, а сiльрада ухвалила рiшення виселити нашу родину за межi України. Як куркульську. А причи-
ною всього був кiнь, якого батько рiшуче вiдмовлявся здавати в колгосп. I батько, i ми, дiти, дуже 
любили нашу конячину, вважали її повноправним членом сiм'ї. 

Дiзнавшись про рiшення сiльради, старший брат Назар, аби його не виключили з комсомолу, 
зрiкся батька й поїхав шукати кращої долi до Лисичанська. Кiлька рокiв працював на шахтi, там i за-
гинув. Батько на Назара зла не тримав, часто про нього згадував.                            

 
КУПИТИ КОНЯ НЕ ВСТИГЛИ 

Арсентiй Тимофiйович Кудря, с. Лозовiвка: 
 
− До революцiї свого господарства наша родина не мала. Усi дорослi батрачили. У 1922 роцi 

одержали землю i почали хазяйнувати самi. Попервах не вилазили з боргiв. Майже увесь врожай до-
водилося продавати, щоб мати змогу погашати банкiвську позику, сплачувати податки, виконувати 
сiльгосппоставки. Тiльки на початок 1930 року зумiли завести пару волiв та корову. Збиралися купити 
ще й коня, але не встигли. Батька викликали до сiльради i запропонували усе майно здати до колгоспу. 
А коли вiн вiдмовився, пригрозили висланням на Соловки. 

У тридцятому роцi нас розкуркулили. Спочатку вiдiбрали все, що можна було забрати, а потiм 
наказали звiльнити хату. Довелося їхати з села... 

Окрiм нас, тодi ж були розкуркуленi Лозовий Гнат, Радченко Петро, Бондар Iван, Бриль Леонтiй, 
Бриль Андрiй, Сергiєнко Iван, Шевела Мойсей, Кулачко Никандр, Лозовий Семен, Юник Павло, 
Бiлашенко Корнiй, Водолазький Iван, Лозовий Iван, Ковба Карпо, Кулачко Панас, Матюшенко та ба-
гато iнших. 

Усiх уже й не пам'ятаю. 
Тiльки дехто з них повернувся до Лозовiвки. Повернувся i я, вже пенсiонером... 

 
ЧУЖА У… СВОЇЙ ХАТІ 

Ксенія Володимирівна Фатнєва, с.Новоборове: 
 

– Мої батьки жили в Новоборовому, мали невелике хазяйство. Своєї землі було мало, тому що-
року брали її ще й  в  оренду. Сіяли в основному зернові. З худоби тримали двох корів, пару биків, 
коня, свиней та овець. 

Розкуркулили нас у 1932 - му. Члени комісії замкнули нашу хату й забили вікна. 
Деякий час тулилися ми в сараї.  Взимку тридцять третього батьки померли від голоду. Я пішла 

працювати в колгосп. Ночувала то на фермі, то на току. Потім стала навідуватися до своєї хати. Вечо-
рами, ховаючись від усіх, відчиняла вікно, влазила в кімнату. Помаленьку топила пічку, але запалюва-
ти світло побоювалася. Та все ж невдовзі про це дізнався голова сільради й наказав зламати дім на 
дрова. Довелося знов ночувати на фермі. 

У селі розкуркулили тоді багатьох. Деяких з них пам’ятаю.  Це Матвій Попов, Гаврило Корчагін, 
Андрій Салов, Гордій Купаєв, Макар Лукін, Свилазови, Живагіни, Старокожови, Харебіни, Білицькі. 
Багатьох вислали на Соловки, в Архангельську область. Коли вивозили Салових, бабка сховалася, 
залишилася в селі. Їхній дім розібрали, і вона кілька років прожила у погребі. 

 
ВСЕ ДОБРО – З-ПІД  МОЗОЛЯ 

Лідія Миколаївна Черв’як, с.Підгорівка:  
 
– У 1930 році мешканцю Чмирівки Сергію Черв’яку виповнилося п’ятдесят. Господарство його 

лише з натяжкою можна було назвати середняцьким. Хата, комора, кінь і корова. Двір був, немов 
скринька. Охайний, чистий, все на своєму місці. Не було нічого зайвого, нічого нажитого чужою пра-
цею. Все – з-під свого мозоля. 

Тому й не думав, не гадав Сергій Іванович, що будуть його розкуркулювати. Але в сільраді ви-
рішили інакше. Прийшли активісти і, нічого до пуття не пояснивши, вивели коня, корову, відтягли 
інвентар, вивезли зерно, борошно, розпродали меблі, одяг і посуд.  
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Сергій Іванович хати не покидав. Сидів на табуретці, тримав у руках ікону і просив Бога бути 
справедливим, захистити його, просив не відбирати нажитого тяжким трудом. 

Підхопивши під руки, Сергія Івановича вивели з хати два активісти. Присутні при цьому одно-
сельці плакали. Приголомшений селянин, здавалося, не міг усвідомити, що трапилося, не міг 
опам’ятатися й вирішити, що робити. Через деякий час з іконою в руках босоніж пішов через усе село 
до хати, де мешкав його брат… 

 
ВИСЛАННЯ ДО ПІВНІЧНОГО КРАЮ 

 
ЕШЕЛОНИ  ЗНЕДОЛЕНИХ 

 
Сонце з ранку ховалося за хмарами, стояв не по-весняному похмурий, непривiтний день. 

Довга валка пiдвод з родинами розкуркулених повiльно пiднiмалася вгору. Проводжаючих вже 
не було: залишилися по той бiк Айдару, що вийшов з берегiв. По мосту конi понуро пройшли по 
колiна у каламутнiй, холоднiй водi. На горi вигнанці, немов по командi, повернули голови в бiк 
Старобiльська – туди, де лежали щедро политi їх селянським потом поля. Для багатьох це був 
останнiй прощальний погляд на теплий свiй дiм, на землю батькiв i дiдiв.       

Попереду – довга дорога до студеного Бiлого моря, в чужi, невiдомi краї. Туди, де чекало на 
людей барачне, напiвголодне життя, важка, незвична, безрадiсна праця.       

 
Вже в сутiнках пiд'їхали до села Мiстки. На вiдпочинок розмiстилися в сiльськiй школi. Днем 

ранiше тут ночували родини таких же розкуркулених з Нижньопокровки, Суханiвки, Маринiвки, 
iнших сiл колишнього Новоастраханського району. А ще ранiше – сiльчани з Новоборової.       

За вечерею майже не розмовляли. Кожен думав про своє. I вiд дум тих у людей нагорталися на 
очах сльози. Ще б пак! Лише день тому вони до сонця вийшли в поле. Весна тридцятого року видала-
ся ранньою, ґрунт на радiсть хлiборобам дозрiвав швидко. От i поспiшали закрити вологу, боронува-
ли. Робота спорилася. Та раптом... У серединi дня серед працюючих з'явилися мiлiцiонери. Забрали, 
звiряючись iз списком, частину мужикiв, повели за собою. Невдовзi оголосили: готуватися до висе-
лення разом з сiм'ями.       

Осиротiла без вмiлих, люблячих, працьовитих рук земля. Погасли такi свiтлi, веселi ще вчора 
глазницi багатьох сiльських хат у селах Старобiльщини...       

На залiзничнiй станцiї Сватове старобiльськi мiлiцiонери передали розкуркулених мiсцевим 
"стражам порядку". Збори пiд їх наглядом затягнулися на кiлька днiв. До ешелону весь час пiд'їжджа-
ли репресованi з сiл  Новопсковського, Бiлолуцького, Новоайдарського, iнших сусiднiх районiв. Запо-
взятливiсть вiдповiдальних за проведення "кампанiї", їх жорстокiсть не знали меж. З часом вчинене 
ними назвуть "перегином", але тодi навiть натяк на сумнiвнiсть акцiї мiг дорого обiйтися кожному, 
хто не вмів тримати язика за зубами.       

Вже перед самим вiдправленням ешелона прибули "пасажири" з Калмикiвки. Вiдтодi минуло по-
над шiсть десятирiч, а Наталiя Полiкарпiвна Калмиченко (у дiвоцтвi Лаврикова) пам'ятає подiї тих 
днiв у деталях:       

"Сiм'я наша жила на хуторi Володине. У другу недiлю поста батько поїхав до Старобiльська на 
базар. Повернувся близько полудня. Не встиг пообiдати, як до хати увiйшли троє:       

– Збирайся!"      
Це ж коротке слово нiвечило тодi, в березнi тридцятого, долi багатьох iнших сельчан. Як прави-

ло, найбiльш сумлiнних, працелюбних.       
Шiсть калмикiвських родин – Лаврикових, Головiних, Летучих, Яїцьких, Пономарьових, Харчи-

кових – на початку 1929 року розпродали все до нитки: вирiшили спiльно купити на вирученi кошти 
трактор. Вiдвезли грошi до Харкова, але трактора так i не дочекалися. А от до ешелону пiдоспiли 
вчасно. Лаврикови дiсталися до станцiї на двох пiдводах. Крiм батька i матерi, їхали бабуся, Наталiя, її 
брати Роман i Пантелiй, сестри Євдокiя й Аксютка.       

...Нарештi, состав рушив з мiсця. Потяглися гнiтючi днi довгої дороги. Поїзд йшов уперед, а дум-
ки селян линули у зворотньому напрямi.      

Семен Ксенофонтович Дейнеко з Чмирiвки до революцiї був безземельним, працював у найми-
тах. У рiк вислання йому виповнилося 46 рокiв. Мав п'ятьох синiв i трьох дочок – шестеро з них си-
дiли поруч з батьком у вагонi.       

Радянську владу Дейнеки сприйняли, як свою: одержали землю i право працювати на нiй, 
вiдчули себе господарями своєї долi. Працювали з усiх сил i за вiсiм рокiв зумiли досягти чималого. 
Власними руками звели будинок, амбар, вiтряний млин. Завели двох корiв i вола, коня. Облаштували 
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пасiку. Все, що одержували вiд землi та подвiр'я, тут же використовували для подальшого розвитку 
господарства. На харчуваннi й одягу економили, як тiльки могли. Достаток, мовляв, треба поставити 
на бiльш мiцну основу. Планували купити разом з iншими, такими ж, як i вони, працьовитими 
сiльчанами, трактор, молотарку.       

Але, як мовиться, хлiбороб передбачає, а влада вирiшує. Москва проголосила курс на колекти-
вiзацiю. Семен Ксенофонтович вступив у мiсцевий колгосп "8 Березня". Здав у нього майже все, що 
нажив. Залишив собi тiльки корову й коня. Трудився на колгоспному полi, як на своєму: повiрив, що 
колективом легше обробляти землю, облаштовувати життя по-новому. Та незабаром переконався: як 
на колгосп не працюй, добра не дочекаєшся...       

На початку 1930 року голова сiльради Безпалов i уповноважений райвиконкому Заболоцький за-
пропонували Дейнецi звiльнити будинок: запав їм в очi для колгоспної контори. Семен Ксенофонто-
вич, зрозумiло, на таке не погодився. Як же можна лишатися великiй родинi без житла? Але влада 
була невмолимою: "Так ти проти колгоспу? Заважаєш будувати свiтле майбутнє?"  I ось тепер замiсть 
даху рiдної домiвки над головою Дейнеки та його родини – дах арештантської теплушки.       

 
 

ГІРКІ  РОЗДУМИ  В  ДОРОЗІ 
 

У протилежному кутку того ж жахливого вагону – земляк-чмирянин Iван Захарович Авдюха. Вiн 
нiяк не мiг вiднести себе до куркулiв. Навiть до середняка, як вважав, не дотягував: корова, кiнь та три 
десятка курей. Чому ж везуть його з синами на Пiвнiч, а дружину з малими дiтьми виселили "на ярки" 
поблизу села Караяшник? За що ж покара така люта?       

Подiбнi питання хвилювали i братiв Соломахiв з Верхньої Покровки, їх односельчан Петра Ки-
риленка та Петра Соломенного, що зайняли з своїми сiм'ями майже половину вагона.       

Брати Соломахи трималися, як i мешкали, разом. А жили вони у трьох хатах, однiєю великою 
родиною, в якiй тiльки працездатних було 17 чоловiк, а всього – понад тридцять душ. Господарство 
вели спiльне, керував усiм батько – старий Прокiп Соломаха. Вiн вирiшував, де i що сiяти, коли i що 
саме робити, що купувати в першу чергу, а без чого можна ще обiйтися. Мати знаходила спiльну мову 
з чотирма невiстками, вмiло гасила суперечки, що виникали час вiд часу. Молодi ремствували з при-
воду того, що всi кошти вкладаються у господарство, а на одяг їм i навiть дiтям мало що лишається.      
Прокiп Соломаха прагнув утримувати велику родину разом, вважав, що так надiйнiше, легше працю-
вати на землi. А коли з'явиться бiльше робочої худоби, сiльгоспреманенту, тодi можна буде й 
вiдокремити синiв – нехай господарюють самi.       

У 1925 роцi вiддав у заставу землю, взяв позичку: потрiбнi були плуг, борони, сiвалка, косарка, 
вiялка. Нелегко було викручуватися. Пiсля сплати позички, податкiв, виконання поставок майже 
нiчого не лишалося. Через чотири роки, у 1929-му, зробив останнi сплати в рахунок позички, пов-
нiстю розрахувався з Земельним банком. Гадав, що наступний врожай цiлком залишиться родинi. Та 
все рухнуло з початком колективiзацiї.       

На сiмейнiй радi вирiшили в тому роцi до колгоспу не вступати, придивитися, добре все об-
мiркувати. Але часу на роздуми їм не дали. Не встиг Прокiп Соломаха й подiлити господарство 
промiж синами, як радили мужики. Не вiрив, що можуть позбавити селянина господарства, яке нажив 
вiн багаторiчною важкою працею. Адже не користувався працею наймитiв, не жирував. То ж чого 
побоюватися?       

Так мiркував старий Прокiп Соломаха. Iншою була думка активiстiв з сiльської Ради. Прийшли 
разом з дiльничним мiлiцiонером, забрали худобу, зерно, реманент. А його з дружиною, синами та 
їхнiми сiм'ями вiдправили до Сватового i тепер везуть у далекий Пiвнiчний край.       

З двома дорослими синами, що вже мали свої сiм'ї, їхав за межi матерi-України й 
сiмдесятирiчний старожил Чмирiвки, селянин iз золотими руками Павло Петрович Григоренко. При-
кро було йому не тiльки за себе, своїх рiдних, а й за всiх односельчан. Земля, на яку вони молилися з 
малих рокiв, раптом охолонула до них, виявилася нездатною досхочу нагодувати. I чим швидше роз-
кручувалося колесо колективiзацiї, тим бiльше, всупереч обiцяному новою владою, ставало на Старо-
бiльщинi бiднякiв, тим несамовитiше виступали вони проти сусiдiв – людей солiдних, з дiловою жил-
кою, з мiцним господарством.       

Розмови про непродуманiсть, лютiсть заходiв щодо розкуркулених починалися у вагонах з ранку 
й тривали до пiзнього вечора. У кожного було про що повiдати товаришам по нещастю.       

В селi Шпотине у "куркулiв" вiдбирали все до ниточки. До того ж не вiдмовляли собi у вдово-
леннi досхочу познущатися над тими, хто потрапив до спискiв "соцiально небезпечних елементiв". 
Найбiльш вiдзначався в цьому один з нероб-активiстiв. Лазив на горища осель, забирав зерно, ретель-
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но пiдмiтав пiдлогу вiником. А опiсля того ще вимагав вiд господарiв "перевiрки": чи не залишилося 
там ще бодай кiлькох зерняток?       

У Новоборовій, коли один з розкуркулених вiдмовився залишати оселю, активiсти пiдпалили її. 
Ледве встиг селянин вивести крiзь полум'я сiмох своїх дiтей. Прагнули не вiдставати вiд iнших й ко-
лективiзатори з Ярославiвки – села, де, крiм двох братiв Хрипунових, нiхто не дав згоди вступати до 
колгоспу нi добровiльно, нi пiсля погроз. Покарання було жахливим. Членiв близько десяти родин у 
розпал зимових холодiв вивезли в Коржовий лiс. I там усiх, з немовлятами i старими, загалом 
дев'яносто чоловiк, оселили в однiй з покинутих хат...       

Їхали багато дiб пiд замком, як злочинцi. На коротких зупинках дозволяли виходити з вагонiв 
лише по однiй людинi – за водою.       

 
БОСОНІЖ – ПО  СНІГУ 

 
Нарештi, ешелон зупинився. В чистому полi, неподалiк вiд станцiї Лепша (за Вологдою). Поча-

лось вивантаження. Але випускали не всiх – тiльки жiнок, дiтей та старих. Чоловiкiв повезли далi.      
Знов згадує Наталiя Полiкарпiвна Калмиченко:       

"Розбрелися ми тодi по заснiженому полю. Копирсалися пiсля довгої дороги в своєму збiжжi, як 
могли, приводили в порядок самих себе.       

Бiля самого насипу розташувалась родина Головiних. Численнi її дiтлахи босонiж бiгали навколо 
клумакiв. Минуло вiдтодi бiльш як шiстдесят рокiв, а менi й зараз страшно згадувати про таке".       

На станцiї Лепша для висланих були приготовленi два бараки з двоярусними нарами – кожний 
чоловiк на двiстi.       

"В бараках було холодно, люди часто недужали, – згадує Марiя Матвiївна Зима (Носаль). – Жили 
упроголодь. Раз на десять днiв через старосту на кожний барак видавали суворо за списком нужден-
ний пайок.       

З середини квiтня почали важко хворiти дiти. Деяких не вдалося врятувати, i тодi мiсцева влада 
дозволила вiдправляти дiтей додому. За ними приїжджали з Старобiльщини рiднi. Новини, що їх при-
возили  земляки,  не радували.  Розкуркулювання тривало.  Як i ранiше, з Старобiльського,  iнших 
районiв звозили репресованих на залiзничнi станцiї, направляли на Урал – в Чусовськой район 
Пермської областi, у Нижнiй Тагiл.       

Вiд тих, хто приїздив за дiтьми, дiзнавалися й про випадки непокори в середовищi розкуркулю-
ваних, вбивств ними сiльських активiстiв, уповноважених райвиконкомiв. У Шульгинцi були вбитi 
голова сiльради С.М.Бова i член правлiння колгоспу "Комсомолець" Т.С.Скрипник, у Курячiвцi – 
вiйськком К.Х.Дерев'янко, мiлiцiонери П.Т.Яценко i К.Х.Шаповалов. Обстановка в селах загострюва-
лася до межi. Стало зрозумiло: коли й пощастить декому з висланих повернутися додому, то станеться 
це дуже нескоро".       

 
"КУРКУЛІВ ПРИВЕЗЛИ!" 

 
З настанням теплої пори життя висланих, всупереч надiям, кращим не стало. Iлля Iванович Тро-

хименко, на той час 16-рiчний хлопчина, у своїх спогадах, надiсланих до Старобiльська з Санкт-
Петербурга, пише:       

"В кiнцi травня 1931 року нас посадили в теплушки й повезли до Архангельська, а звiдти, на па-
роплавi "Канiн" Бiлим морем у с.Малошуйка Онезького району. На березi з натовпу тих, що прийшли 
на нас подивитися, чулися крики: "Куркулiв привезли!" Нас пiдселили в оселi мiсцевих жителiв, вихо-
дити за межi села суворо заборонялося.       

Усiх працездатних (до того часу чоловiки приєдналися до своїх сiмей) щодня водили на бу-
дiвництво дороги до Перiнг-озера, що за 20 кiлометрiв вiд Малошуйки. Одночасно на березi озера 
почалося спорудження барачного селища. В ньому нас з часом i поселили. В однiй з кiмнат на нарах 
стали жити три сiм'ї: наша, Олiфiрових з Мiсткiв та Рибальченкiв з Старобiльська. У кожнiй родинi по 
четверо дорослих, троє-четверо дiтей. Усi дорослi вiд темна до темна були на роботi. Стинали лiс".       

Висланi, як згадує Якiв Павлович Григоренко, зумiли-таки пристосуватися до нових умов, при-
мусили бiдну пiвнiчну землю годувати себе: "Розкорчували лiс навколо селища, зорали землю, стали 
вирощувати хлiб, картоплю, капусту. А батько мiй, Павло Петрович, поставив теплицi, в яких доз-
рiвали помiдори, морква, огiрки, салат. Попит на овочi був великий – i в 1943 роцi батько змiг внести 
у Фонд оборони країни 1 мiльйон 200 тисяч карбованцiв.       
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Коли померла мати, я не змiг потрапити на похорон – був у тайзi на вирубцi. Ходив у селище 
брат. I через кiлька днiв повернувся з своїм рiчним сином, який жив у селищi з бабусею. Тепер же 
домiвкою для нього стала тайга".       

I ще раз хочеться звернутися до спогадiв Н.П.Калмиченко:       
"У Малошуйцi нашу родину оселили в одному будинку з кiлькома iншими. Всi ми, бiльш як со-

рок чоловiк, жили там на першому поверсi, а господарi – на другому. В нас було тiсно i гамiрно, а 
взимку ще й холод дошкуляв. Але головною бiдою було iнше:  весь час хотiлося їсти.       

Довгий час не втрачали надiї на те, що скоро вiдпустять додому. Адже ми не злочинцi! Та доче-
калися зовсiм iншого. Нас почали поступово перевозити в селище на Перiнг-озерi.       

Коли приходили за черговою партiєю засланих сани, хто-небудь неодмiнно запитував:       
– Куди стоять сани копилами?       
Вважалося, що коли на пiвдень, то їхати нам у рiднi краї, а якщо на пiвнiч – до озера.  Та як би не 

стояли тодi сани, везли вони українцiв до селища на озерi. Там розселяли в дерев'яних бараках. На 
сiм'ю давали, як правило, секцiю з нарами в ... п'ять ярусiв.       

 
 

КАТУВАННЯ  ЛІСОПОВАЛОМ 
 
Тодi ж мене записали в лiсоруби. Норма була така, що я, хоч як би не старалась, виконувала її 

далеко не кожного дня. А втомлювалася так, що ледве дiставалася ввечерi до свого мiсця в бараку. 
Непокоїло й iнше: вже двiчi лише чудом виверталася вiд тiльки-но стинених величезних стовбурiв 
дерев, що падали прямо на мене.       

Вирiшила тiкати. Зi мною погодилася йти одна з подруг. Обидвi ми знали, що досi втеча тут 
нiкому не вдавалася: далi Вологди не дiставався жоден з утiкачiв. Та нас це не зупинило. Зiбрали в 
дорогу хлiба, якихось харчiв. I темної жовтневої ночi тридцять третього року обережно вибралися з 
бараку, що поринув у важкий сон. До найближчої залiзничної станцiї йшли кiлька дiб. Вдень 
вiдсипалися у вiдлюдних мiсцях, а ночами йшли, лякаючись кожного звуку. Невдовзi пiсля того, як 
з'їли останнiй шматочок хлiба, побачили вогнi станцiї, почули гудок паровоза...       

Влiзли в товарний вагон, сховалися в щiлинi промiж складених штабелями дощок, затаїлися, як 
мишi. День i нiч стукотiли по рейках колеса, день i нiч думали ми одну думу: "Проскочимо?", 
"Спiймають?"       

Так доїхали до Москви. З столицi, теж товарняком, дiсталися до Сватового. У рiдну Калмикiвку 
заявилися голоднi, бруднi, обiрванi... Нiхто нас тодi не чiпав, але страх не вiдпускав ще дуже довго.      
З нашої родини на Пiвночi довше всiх пробув батько. Валив архангельську тайгу цiлих вiсiмнадцять 
рокiв..."       

Про те, якi страждання випали на долю тих, хто працював у тайзi i на лiсозаводi, розповiдає Iлля 
Iванович Трохименко: "Жили  в бараках, спали на матрацах i подушках, набитих соломою. Мене по-
ставили на укладку дощок у штабелi. Робота дуже важка, годували погано. Комендантом у нас був 
Артемов. Дуже любив давати волю кулакам. Одного разу й менi, коли зайшов до нього у кабiнет, так 
дав по головi, що я впав. На лiсорозробках починали змiну з свiтанком, а закiнчували пiзно ввечерi. 
Далеко не всi витримували таку каторжну працю".       

Дорога додому для тих, хто вижив у засланнi, була довгою i важкою. Для бiльшостi чоловiкiв во-
на пройшла крiзь вiйну. Призванi у першi ж днi Великої Вiтчизняної земляки гiдно воювали, були 
вiдзначенi нагородами. Старики, жiнки й дiти дiстали дозвiл повернутися додому у 1947 роцi. Але 
повернулися не всi. Голод, холод, хвороби Пiвнiчного краю стягали з репресованих жорстоку данину.    
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ОБШУКИ У СЕЛЯН 

 
Довідки уповноважених по проведенню обшуків і конфіскації майна  

у  мешканців сіл колишнього Ворошиловського району Луганського округу 1 
                                                                   1933 р. 

Д о к у м е н т  № 1 
 
У куркуля Надуда з села Ящикове пiд час обшуку виявлено i вiдiбрано: 
1. Зерна 10 пуд[iв] – пшеницi 
2. Борошна 12 пуд[iв] 10 ф[унтiв] 
3. Сухарiв 11 пуд[iв] 
4. Сало свиняче 3 пуд[и] 
5. Смальцю 2 пуд[и] 
6. Масло  коров'яче  1 пуд 
7. Свиняче м'ясо 2 п[уди] 10 ф[унтiв] 
8. Цукор  грудков[ий]  1 1/2 пуд[а] 
9. Картопля  40 пуд[iв] 

10. Полотна 40 метрiв 
11. Мануфактури 50 метрiв 
12. Обаполiв iз шахт 50 штук 
13. Четвертина горiлки 
14. Коняка з бричкою 

                                                Уповноважений Загорний 
 
 ДАДО.- Ф.П-326, оп. 1, спр. 128, арк. 26. Машинопис. Копiя.    

 Д о к у м е н т  № 2 
 
У куркулiв Волги Микити та його сина Волги Лаврентiя з села Юр'ївка: 
1. Рушниця мисливська з набоями, без права носiння 
2. Жита 6 пудiв 
3. Кукурудзи 12 пудiв 
4. Соняшнику 4 пуди 
5. Взуття нового 18 пар 
6. Ковдр 15 штук 
7. Простирадл 22 штуки 
8. Скатертин 30 штук 
9. Сала (зiпсованого) 7 кiлограмiв 

10. Сала свинячого – ящик 
11. Сиру 1 барило 
12. Масла вершкового 15 кiлограмiв 
13. Взуття поношеного 60 пар 
14. Борошна 1 мiшок 
15. Костюмiв 13 штук 
16. Пальто 9 штук 
17. Мануфактури 4 штуки 

                                           Уповноважений Хайновський 
 
ДАДО. - Ф.П - 326, оп. 1, спр. 128, арк. 26. Машинопис. Копiя.  
___________________  
1 Довiдки подані до тодiшнього Донецького обкому КП(б)У. 
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КОМЕНТАР ДИРЕКТОРА ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ, ЗАСЛУЖЕНОГО 

ПРАЦІВНИКА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ В.І.ВИСОЦЬКОГО 
 
Кiлькiсть вiдiбраного може попервах вве-

сти читача в оману: мали, мовляв, обшукуванi 
всього з чималим гаком. Зважимо, однак, на 
таке. Селянськi родини були тодi, як правило, 
багатодiтними, налiчували до десяти, а часто й 
бiльше їдцiв. Отож, i продуктiв потребували чи-
мало. Запасалися ними  вiд урожаю до урожаю.  
З  поколiння у поколiння  передавалося  у таких 
сiм'ях прагнення ощадливо ставитися до всього 
нажитого. Одяг i взуття вiд старших дiтей пере-
давались братам i сестрам, якi пiдростали. Зазда-
легiдь запасалися  приданим  для майбутнiх на-
речених, всiляким крамом на можливий "чорний 
день".        
        Вiдбирали у розкуркулюваних усе, як то 
кажуть, дочиста. Шукали продукти не лише в 
коморах, погрiбах, на горищах, а й у горщиках i 
навiть... у валянках. Окрiм їстивного та одягу 
вiдбирали посуд, ложки, виделки...        
        За радянських часiв засоби масової 
iнформацiї полюбляли вустами селян за-
свiдчувати їх "жах" вiд однiєї тiльки думки про 

те, яким би жебрацьким було їх життя,  коли б 
не перемога революцiї, не запровадження кол-
госпного ладу.  

Сьогоднi ми маємо можливiсть уявити 
собi, як жили пересiчнi селяни в нашому краї в 
кiнцi XIX – на початку XX столiть. Що саме i 
скiльки їли, скiльки витрачали на одяг, взуття, 
весiлля тощо... Допоможе в цьому книга 
"Жизнь и творчество крестьян Харьковской 
губернии", видана у 1898 роцi Харкiвським 
губернським статистичним комiтетом. 
Неупередженiсть тодiшнiх статистикiв 
загальновiдома.        
       Розгорнемо названу книгу на сторiнцi 355, 
поцiкавимося тим, як харчувалися мешканцi 
слободи Бiлолуцьк (нинi смт Бiлолуцьк Ново-
псковського р-ну. – Авт.):  
       "Мешканцi Бiлолуцька полюбляють їсти: 
яйця, масло, молоко, сир, баранину, сало, свини-
ну, м'ясо свiйської птицi – все це поїдається ни-
ми самими i лише незначна частка цих харчових 
продуктiв iде на продаж... В урожайнi роки 

 

 
Фрагмент титульної сторінки книги.  

Заголовок розділу, присвяченого тодішній 
слободі Білолуцьк. 

 
Книга  з фонду Луганського обласного 

краєзнавчого музею. 
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мiсцевий мешканець не любить собi вiдмовляти 
в їжi, оскiльки молоко, сметана, сир, м'ясо 
свiйських тварин i птиць, пшоно, кутя, сало, 
конопляна чи соняшникова олiя є в нього у дос-
татнiй кiлькостi, а борщ, юшка, кулiш, локшина, 
галушки, млинцi являють досить рiзноманiтну 
їжу...".        

Там же дiзнаємося, у що вдягалися меш-
канцi того ж Бiлолуцька, в якi кошти обходився 
одяг чоловiкам i жiнкам:  

"Вартiсть одягу бiдного за рiк – 3-5 чоло-
вiчих сорочок по 50 коп. кожна, 3-5 пар штанiв 
по 40 коп. кожнi, картуз 35 коп., капелюх 60 
коп., чоботи 3 крб., пiджак чи камдзель 1 крб., 
кожух 4 крб., свитка 3 крб. 50 коп., велика свит-
ка 4 крб., пасок 40 коп., загалом рiчна вартiсть 
одягу – 21 крб. Вартiсть одягу селянина серед-
нього достатку – 53 крб., багатого – 69 крб. 50 
коп.        

"Вартiсть жiночого вбрання як у багатих, 
так i у середнiх та убогих майже однакова. Вар-
тiсть така: очiпок парчевий 1 крб. 50 коп., ситце-
вий 50 коп., хустка ситцева 30 коп., вовняна 1 
крб., сатинова (прядиво з папером) 80 коп., 

спiдниця чи кiрсет 2 крб., фартух 50 коп., чо-
бiтки 3 крб., черевики 90 коп., панчохи 30 коп., 
свитка 5 крб., кожух 8-12 крб., халат 3 крб., па-
сок 30 коп. Разом це становить вiд 30 до 40 крб., 
якщо додати вартiсть сорочок".        

 
 
 
Так харчувалися i одягалися нашi земляки-

селяни за часiв, що передували Жовтневiй рево-
люцiї, колективiзацiї i розкуркулюванню.        

За  часiв  радянської  влади  одним з  най-
поширенiших газетних штампiв, застосовуваних 
при вихваляннi щасливого життя села, були ри-
торичнi запитання-вигуки героїв численних пуб-
лiкацiй: "А як би жив я, коли б не Жовтнева ре-
волюцiя?!" Вiдповiдь не давалася, але розу-
мiлася сама собою: жив би, мовляв, у злиднях, 
упроголодь...  

Наведенi вище витяги з дореволюцiйної 
книги, авторам якої аж нiяк не можна дорiкнути 
за упередженiсть, засвiдчують дещо iнше.  
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 Ми відстали від передових країн  на  50-
100 років. Ми повинні пробігти цю відстань 
за десять років. Або ми зробимо це, або нас 
зімнуть. Потрібно покарати всіх тих, від ко-
го тхне хоча б віддаленим душком саботажу. 

 
Й.В.Сталін                                                                                                                                             

  

        Постійне підхльостування темпів ін-
дустріалізації  дорого обійшлося трудів-
никам Луганщини. За безпідставними 
звинуваченнями у навмисному гальму-
ванні  роботи, саботажі й шкідництві у 
1930-1940 роках було репресовано 11128 
чоловік. У тому числі робітників – 8661 
(77,8 відсотка), службовців - 1337 (12 від-
сотків), інженерно-технічних працівників 
– 1130 (10,2 відсотка). 
         Українців серед притягнутих до від-
повідальності  було 5271 (47,4 відсотка), 
росіян – 3079 (27,7 відсотка), поляків і нім-
ців – відповідно 980 і 970 (8,8 і 8,7 відсот-
ка), євреїв – 185, білорусів – 167, греків – 
117 (відповідно 1,7 – 1,5 – 1,1 відсотка). 
         З великим відривом переважали осо-
би з початковою освітою – 8993 (80,8 від-
сотка). З вищою і незакінченою вищою 
освітою було 415 чоловік (3,7 відсотка), 
неписьменних 242 (2,2 відсотка). 
         Члени партії становили 4,8 відсотка. 
         5143 звинувачених у створенні пере-
пон на шляху індустріалізації (46,2 відсот-
ка) були засуджені до розстрілу, 1724 (15,5 
відсотка) – до 10 років позбавлення волі, 
до 25 років – 10 чоловік. Вислано за межі 
України 400 (3,6 відсотка), виправдано 72 
(0,6 відсотка). 
         Найбільшу кількість вироків – 5009 
(16,6 відсотка) було ухвалено „трійками”, 
1839 (6,1 відсотка) – особливими нарада-
ми. Народними судами розглядалася ли-
ше кожна десята із справ подібного харак-
теру. 
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ПОШУКИ "САБОТАЖНИКІВ"  В … ІНЖЕНЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 

Д о к у м е н т  № 1 
 

З ЛИСТА СЕКРЕТАРЯ ДОНЕЦЬКОГО ОБКОМУ КП(б)У С.А.САРКІСА 
Л.М.КАГАНОВИЧУ 

                                                       3 жовтня 1933 р. 
                                                       Секретно 

                                                       ЦК ВКП(б) 
                                                       тов. Кагановичу Л.М. 

 
Органами ГПУ раскрыта существовавшая продолжительное время вредительская организация в 

Лисичанском рудоуправлении треста "Кадиевуголь". 
Эта вредительская контрреволюционная организация, состоявшая из кулацких, петлюровских и 

офицерских  элементов,  имела  своих  людей  как  в  самом  рудоуправлении,  так  и  на ряде шахт 
(им. ОГПУ, 1 Мая, Артема, Мельникова, Рухимовича, Черноморка, Томашевка). Основное ядро орга-
низации состояло из лиц, работавших на шахтах в качестве начальников участков, десятников, брига-
диров, монтеров, слесарей, инструкторов по механизации. Арестованы и содержатся под стражей 16 
активных организаторов и исполнителей всякого рода вредительских актов, дезорганизовывавших 
производство и разрушавших шахты. 

В показаниях этих 16 обвиняемых фигурирует особая группа лиц, которая занимала и занимает 
командные посты в рудоуправлении и на ряде шахт, состоят техноруками шахт и т.д. Из 26 человек, 
составляющих эту группу, – 20 чел[овек] являются инженерами и техниками. Среди них – Лагунов, 
инженер, работник треста "Кадиевуголь", б[ывший] техдиректором Лисичанского рудоуправления, в 
прошлом колчаковский офицер. 

Часть этой группы занималась активной обработкой и вербовкой в свою организацию работав-
ших на шахтах  монтеров, слесарей, десятников и т.д., которые впоследствии и являлись организато-
рами подземных пожаров, завалов в механизированных лавах, порчи механизмов и оборудования, 
недоброкачественного ремонта, хищнической эксплуатации пластов, срыва подготовительных   работ 
и т.п.  

Донецкий обком партии просит ЦК, ввиду особого значения этого дела для Донбасса, разрешить 
судить участников вредительской организации открытым процессом, который сыграет большую роль 
в повышении классовой бдительности  донецких  рабочих и преданных им ИТР. 

 
Секретарь обкома КП(б)У                          Пiдпис                                                    Саркис 

ДАДО. - Ф.П - 326, оп. 5, спр. 4, арк. 283-284. Машинопис. Копiя.  
 
 

        Д о к у м е н т  № 2 
 

ІЗ ЗІЗНАНЬ НА ДОПИТІ ГОЛОВНОГО IНЖЕНЕРА ШАХТИ iм.ОДПУ  
П.Ю.ТОПЧIЯ 

  
                                                       25 червня 1933 р. 

      
Хочу перечислить основные моменты, по которым деятельность организации1 протекала. Они 

являются следующими: 
1) Сознательная разработка пластов хищническим путем, что приводило к обрушению (потерям) 

угля  и пожарам от самовозгорания угля (ш."Рухимович")  
2) Преднамеренное нарушение правил техники безопасности с целью создания условий для воз-

никновения пожаров (шах."Рухимович") 
3) Сознательное укрытие запасов в недрах (шах."Рухимович") 
4) Умышленное оставление шахты без запасных забоев (шах."Рухимович") с целью срыва произ-

водственной программы 
5) Умышленное непринятие мер по управлению кровлей в механизированных лавах и сознатель-

но неправильная организация работ по креплению лав (шахты "Рухимович" и "ОГПУ") 
6) Умышленное выведение из строя механизмов путем диверсионных актов (ш.ш."Рухимович" и 

"Артем") 
7) Умышленное непринятие мер по надзору за пневматическим хозяйством (ш."Рухимович") 
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8) Умышленное отсутствие надзора за водоотливом (ш. им.Рухимович) 
9) Сознательное непринятие мер к ремонту уклонов с целью срыва эксплуатационных работ 

(шах."Артем"). 
                                                                

ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 17229-р., т.1, арк. 91-91зв. Машинопис. Копiя. ___________________  
1 Вигадана органами ДПУ контрреволюційна диверсiйна органiзацiя, керiвництво якою приписувалося 

В.П.Лагунову. 
 

Д о к у м е н т  № 3 
З ПОСТАНОВИ СУДОВОЇ "ТРIЙКИ" ПРИ КОЛЕГIЇ 

ДПУ УРСР У СПРАВI П.Ю.ТОПЧІЯ 
                                                         11 сiчня 1934 р. 

Топчий  Петра  Ефимовича  –  заключить  в  исправтрудлагерь  сроком на ТРИ года, считая срок 
с 14/V-[19]33 г. 

      
Секретарь Судебной Тройки           Пiдпис 
ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 17229-р, т.2, арк. 317. Машинопис. Копiя.  
 

 Д о к у м е н т  № 4 
IЗ ЗАКЛЮЧНОЇ ПОСТАНОВИ ЕКВ1 ДОНЕЦЬКОГО 
ОБЛВIДДIЛУ ДПУ УРСР У СПРАВI В.П.ЛАГУНОВА 

                                                          23 лютого 1934 р. 
1934 года февраля 23 дня Уполномоченный ЭКО Донецкого облотдела ГПУ УССР –  Городец-

кий, рассмотрев следственное дело № 17-18 по обвинению Лагунова Владимира Петровича,  
 

НАШЕЛ:  
ЭКО Доноблотдела ГПУ в 1933 году была раскрыта контрреволюционная организация, сущест-

вовавшая в Лисичанском рудоуправлении треста "Кадиевуголь", 
 

ПОЛАГАЛ БЫ: 
 

Лагунова Владимира Петровича передать суду Судебной тройки при Коллегии ГПУ УРСР за то, 
что  в период с 1930 г. являлся руководителем к[онтр]р[еволюционной] подрывной организации. 

Уполномоченный ЭКО                       Пiдпис                                     (Городецкий) 
Согласен: 
ВРИД начальника ЭКО                      Пiдпис                                 (Эрик) 
Утверждаю:  
Начальник Донецкого Обл[отдела] ГПУ           Пiдпис                               (В.Иванов) 
 
ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 13312-р., арк. 78,79. Машинопис. Оригінал. ___________________ 
 

1 Економiчний вiддiл. 

Д о к у м е н т  № 5 
З ПОСТАНОВИ СУДОВОЇ "ТРIЙКИ" ПРИ КОЛЕГIЇ ДПУ УРСР У СПРАВI 

В.П.ЛАГУНОВА 
                                                   24 лютого 1934 р. 

Лагунова Владимира Петровича – заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, считая 
срок с 20/XII-[19]33 г. 

Секретарь Судебной Тройки                                      Пiдпис 
 
ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 13312-р., арк. 80. Машинопис. Оригінал. 
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Д о к у м е н т и  № 6,7 
 

З  ПУБЛIКАЦIЙ  СТАРОБIЛЬСЬКОЇ  ГАЗЕТИ  
"КОЛГОСПНА ПРАВДА"  

                                                              1936 р.  
Рiзке пiдвищення продуктивностi, зразки стахановської роботи викликали ненависть до стаха-

новцiв у класового ворога. Ледар Муштай зненавидiв кращого стахановця тов.Капусту, що першим 
включився в стахановський рух i показав найвищу продуктивнiсть. 

Муштай почав агiтувати стахановця Капусту кинути роботу в майстернi. Тов.Капуста з обурен-
ням вiдкинув це, тодi Муштай перейшов до активних дiй. Влаштувавши п'янку в себе на квартирi, 
Муштай пiдговорив своїх друзiв забити Капусту. Коли цей озвiрiлий класовий ворог зробив уже заса-
ду, щоб виконати свiй мерзенний задум, його було викрито й заарештовано. 

Троїцький район.                                                        К.Яковлєв 
 
29 лютого в селi Троїцькому вiдбувся суд над куркулем Муштаєм А.Т. та його помiчником у 

злочинних справах Катасоновим М.К. 
На судi цiлком викрито ворогiв стахановського руху, якi намагалися вчинити замах на стаханов-

ця Троїцької МТС тов. Капусту. 
Цього ж дня ухвалено вирок – Муштая засуджено на 5 рокiв позбавлення волi в далеких 

мiсцевостях Радянського Союзу, Катасонова – на 2 роки позбавлення волi. 
 
Колгоспна правда. - 1936. - 20 лютого, 3 березня. 
 
 

Д о к у м е н т  № 8 
 

З ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РОБIТНИКА ШАХТИ iм.IЛЛIЧА 
ТРЕСТУ "КАДIЇВВУГIЛЛЯ" I.Г.ДЕМЕНЧУКА 

1936 р. 
Деменчук Илья Григорьевич, работая на шахте "Ильича", выступал против Стахановского дви-

жения, указывая на то, что Стахановское движение – это грабеж, это искусственные приписки выра-
боток стахановцам для того, чтобы повысить рабочим нормы и снизить заработную плату, отчего ра-
бочие должны коллективно не выполнять нормы, этим самым добиваться перед руководством не по-
вышения норм, а унижения. 

 
Пред[седатель] Шахткома ш. Ильича        Пiдпис                                            (Федоров) 
 
Зав[едующий] Столом личного состава      Пiдпис                                                    (Усенко) 
 
ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 17035-р., арк. 6. Машинопис. Копiя. 
 

 
Д о к у м е н т  № 9 

 
З ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ СЕРГОВСЬКОГО МIСЬКВIДДIЛУ НКВС  

У СПРАВI I.Г.ДЕМЕНЧУКА 
                                                          12  вересня  1938 р. 

Деменчук, будучи недовольным на Советскую власть, проводил среди трудящихся шахты отъяв-
ленную антисоветскую агитацию, высказываясь в к[онтр]р[еволюционной] оскорбительной форме в 
отношении вождя народов тов.Сталина и руководителей партии и правительства. 

Отношение Деменчука к производству характеризуется тем, что, работая люковым, он по его 
личному признанию систематически недогружал вагоны углем. 

Дело направляется на рассмотрение тройки УГБ УНКВД по Ворошиловградской области. 
 
Опер[ативный] уполномоченный УГБ            Пiдпис                                 (Рауде) 
 
"Утверждаю" – начальник Сер[говского] 
гор[одского] отд[ела] НКВД                                 Пiдпис                   (Коробчанский) 
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ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 17035-р., арк. 47-48. Машинопис. Копiя. 
Д о к у м е н т  № 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ДАЛО.- Ф.Р - 3747, оп. 2, спр. 17035-р, арк. 49. Машинопис. Копiя. 
___________________ 
 

Вирок щодо I.Г.Деменчука (в документі, який наведено вище, у прізвищі допущена помилка) було ви-
конано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi. 

 
 
 

РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 
 
В одних часових рамках, паралельно з 

iндустрiалiзацiєю, що всіляко форсувалася, на 
Луганщинi тривала робота по "очищенню" про-
мисловостi вiд "класово чужих" фахiвцiв дорево-
люцiйної формацiї. Отож щоразу, коли владою з 
тих чи iнших мiркувань примножувалися зусил-
ля на одному з цих "фронтiв", погiршувався стан 
справ на iншому. Вiдсутнiсть знань i досвiду у 
робiтникiв, яких поспiхом навчали i призначали 
на вивiльнюванi через арешти попередникiв 
iнженерно-технiчнi посади, серйозно гальмувала 
темпи iндустрiалiзацiї, негативно позначалася на 
собiвартостi продукцiї i якостi виконуваних 
робiт.  

Першим, ще на початку 20-х рокiв, як уже 
зазначалося в роздiлi "ЧК: перший сплеск ре-
пресiй", забило на сполох з приводу такої пара-

доксальної ситуацiї тодiшнє керiвництво Дон-
губЧК. Йому не заперечили, але й не пiдтримали: 
i органи ДПУ, i галузевi наркомати мали свої 
специфiчнi плани дiй, що аж нiяк промiж собою 
не стикувалися... А пiсля того, як Й.В.Сталiн 
назвав "винних" у гальмуваннi iндустрiалiзацiї 
ворогами соцiалiзму й агентами класових супро-
тивникiв, проблема ще бiльш загострилася.       

Донецький обком КП(б)У, угледiвши у ска-
заному слушну нагоду зайвий раз продемонстру-
вати вищим iнстанцiям i "робiтничому середови-
щу" свої "здобутки" у вiдсiчi найменшим спро-
бам "економiчної контрреволюцiї ", звернувся до 
союзного уряду з проханням дозволити прове-
дення на Донеччинi вiдкритого показового про-
цесу над шкiдниками (документ № 1). I хоча 
пропозицiя пiдтримки не дiстала, роботи в 
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мiсцевих органiв  НКВС  одразу  побiльшало 
(документи № 2,3,4,5).       

Дiяли чекiсти суворо за партiйною "навод-
кою". В числi перших був заарештований назва-
ний секретарем обкому В.П.Лагунов. Враження 
вiд показань, зафiксованих у протоколах допитiв 
Лагунова та його колеги П.Ю.Топчiя, одно-
значнi: справа шилася "бiлими нитками". Зви-
чайнiсiньким промахам i упущенням суто тех-
нiчного характеру, які через тодiшнiй рiвень 
квалiфiкацiї пiдземних робiтникiв були немину-
чими, слiдство прагнуло надавати чисто по-
лiтичного забарвлення. Конкретних даних про 
шкоду, заподiяну шахтам "злочинними дiями" 
спецiалiстiв, слiдство i суд не виявили, проте з 
урахуванням особливостей поточного моменту 
визнали останнiх винними i покарали. За по-
дiбного роду надуманими звинуваченнями тодi ж 
були засудженi сотнi iнших iнженерно-технiчних 
працiвникiв вугiльної промисловостi.       

З середини 30-х рокiв, у самий розпал iнду-
стрiалiзацiї, ще одним витком пошукiв "шкiд-
никiв" та "саботажникiв" обернулося розгортан-
ня стахановського руху. Важелi керiвництва ним, 
а також заходами по боротьбi з противниками 
почину приводилися в дiю партiйними комiтета-
ми, часто з допомогою друкованих органiв (доку-
менти № 6,7,8).  

Суворо каралися також будь-якi критичнi 
висловлювання щодо встановленого О.Г.Стаха-

новим рекорду, а тим паче спроби узяти пiд 
сумнiв саму його можливiсть. За спробу пере-
конливо довести таке з допомогою елементарних 
арифметичних викладок був, як уже зазначалося, 
висланий на Соловки гiрничий iнженер Грицай.       

Широка пропаганда стахановського руху 
супроводжувалася вольовими рішеннями про 
пiдвищення виробничих норм у рiзних галузях 
промисловостi, що викликало зрозуміле невдо-
волення робiтникiв.  

На багатьох пiдприємствах, аби вiдвести вiд 
себе гнiв вищого керівництва, почали вдаватися 
до приписок, органiзовувати "рекорди", уславля-
ти "липових" стахановцiв.       

Бiльш суворими ставали вироки, що їх ви-
носили суди звинувачуваним у гальмуваннi ходи 
iндустрiалiзацiї (документи № 8,9,10).       

Iндустрiалiзацiя з її гарячковим прискорен-
ням темпiв робiт, прiоритетним нарощуванням 
обсягiв випуску продукцiї в обороннiй проми-
словостi важким тягарем лягала на плечi трудя-
щих. Рiвень життя населення попри всi здобутки 
в економiцi, якi в окремих галузях були таки 
досить вагомими, впродовж десятиріч лишався 
вкрай низьким.    

За остаточним принципом фінансувалися 
галузі промисловості, покликані задовольняти 
насущні потреби населення, – передусім легка і 
харчова. Повільними темпами велося будівницт-
во житла, об’єктів соцкультпобуту. 
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ОДИН ДЕНЬ МИКОЛИ СЕМЕНОВИЧА   

Кiнець 30-х рокiв... У Донбасi завершується трудова епопея на iм'я – "Iндустрiалiзацiя". В 
Луганську її об'єктом № 1 була реконструкцiя паровозобудiвного заводу. В мiру здiйснення на-
креслених планiв збiльшувалися поставки залiзницям локомотивiв "ИС" i "ФД", названих так 
на честь Йосифа Сталiна та Фелiкса Дзержинського.  

Водночас на підприємстві, як і повсюдно в країні, розкручувався маховик полiтичних ре-
пресiй. Драматичні події розгорталися навколо директора заводу М.С.Чумичева. Їх перебіг  став 
предметом журналістського дослідження, що подається нижче.    

На заводi загроза репресій дамокловим мечем висiла над кожною головою: господарського ке-
рiвника, iнженерно-технiчного працiвника, службовця, чорнороба... За стандартними звинуваченнями 
у "шпигунствi", "шкiдництвi", "намiрi здiйснити терористичний акт" тощо за часiв iндустрiалiзацiї 
було притягнуто до вiдповiдальностi понад 500 заводчан – бiльше, нiж за всi попереднi i наступнi ро-
ки тоталiтарного режиму разом узятi.       

Очевидна невмотивованiсть, надмiрна жорстокiсть, з якими слiдчі вели справи, не тiльки нiвечи-
ли людськi долi, але й дезорганiзовували виробництво, оберталися для пiдприємства великими мо-
ральними i матерiальними збитками.       

З усiєю виразнiстю видно це на прикладi переслiдування колишнього директора заводу 
М.С.Чумичева.  

Його справу, як здається, керiвництво облуправлiння НКВС вирiшило зробити кульмiнацiйною у 
процесi "викриття i знешкодження" широко розгалуженого "ворожого угруповання". Попередньо 
слiдство запаслося необхiдними "козирними картами". Головною з них було вибите шляхом катувань 
свiдчення секретаря заводського партiйного комiтету С.О.Стеценка1 про те, що завербований ним до 
контрреволюцiйної органiзацiї Чумичев активно проводив на заводi пiдривну шкiдницьку роботу.       

Уявимо ситуацiю, що склалася на той час. На початку квiтня 1938 року главу НКВС М.I.Єжова 
призначили ще й наркомом... водного транспорту. Сумiсництво таких несумiсних посад не могло не 
внести сум'яття в чекiстське середовище, не породити чуток про можливi службовi перетруси, рiзного 
роду перевiрки i кадровi чистки. Тривога посилилася пiсля того, як незабаром мiсце звiльненого з 
"органiв" Єжова зайняв новий сталiнський ставленик Л.П.Берiя.  

В Луганську змiна керiвництва НКВС, як показав аналiз ряду резонансних справ тiєї пори, по-
значилася, насамперед, на характерi оперативно-слiдчої роботи. Внесла в дiї слiдчих елементи нер-
возностi, а часом i розгубленостi.       

Яскравий приклад тому – перипетiї справи М.С.Чумичева.       
Простежимо за ними.       
... Заарештували Чумичева 22 вересня 1938 року. На той час йому виповнилося тридцять три ро-

ки. Перебував у лавах ВКП(б) з 1924 р. Мав вищу технiчну освiту, закiнчив Московський механiко-
машинобудiвний iнститут iменi Баумана. Представляв iнтереси виборцiв-землякiв у Верховнiй Радi 
УРСР. Звинувачувався, нагадаємо, у диверсiйно-шкiдницьких дiях, гальмуваннi виробництва. Всупе-
реч тому, що керований ним завод тодi виконував i перевиконував виробничу програму, передусiм по 
основному виду продукцiї – по паровозах.       

Одразу ж пiсля арешту, показавши Чумичеву, що це таке – справжнiй допит з тортурами, 
слiдство сподiвалося швидко його залякати i морально обеззброїти, зробити слухняним i поступли-
вим, нездатним до опору. Звичайно подiбна тактика спрацьовувала без осiчок. Тут же вони виникали 
одна за одною. Чумичев не зламався, виявив волю до протидiї. I в двобої iз слiдством кiнець кiнцем 
виявився переможцем.  
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Буквально за кiлька крокiв до трибуналу лiнiя долi екс-директора вписалася в крутий i, як вияви-
лося, рятiвний для нього полiтичний вiраж...       

Пiд  враженням   вiд  "знайомства"  зi  своїми слiдчими, вiд їх словесних погроз i тяжких кулакiв 
Чумичев з ходу написав на iм'я начальника облуправлiння НКВС заяву. Процитуємо її початковi ряд-
ки:                                      

"Репрессированного врага                                     
народа Чумичева Н.С. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Оторвавшись от всего честного человеческого общества ВЕЛИКОГО СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА, предав интересы партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА, став на путь борьбы с СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТЬЮ,  в средине 1937 года  я примкнул к правотроцкистской организации  г. Ворошилов-
града.       

Этим самым я предал интересы социалистического строительства, предал интересы рабо-
чего класса и колхозного крестьянства на пользу помещикам и капиталистам.       

Какими б не были мнение следствия и решение нашего пролетарского суда, заранее благо-
дарю  Великую   партию  СТАЛИНА  за  будущую  перековку  меня  и   возможное  возвращение 
в дальнейшем в ряды честных тружеников СОВЕТСКОГО СОЮЗА" 2.    

 
Притупивши в такий спосiб пильнiсть слiдчих, примусивши їх подумати, що надалi особливих 

труднощiв у веденнi його справи у них не виникне, "репресований ворог народу", як сам себе не без 
задньої думки назвав Чумичев, дiстав передих вiд силових допитiв i час для обмiрковування стратегiї i 
тактики захисту...       

За згодою слiдства засiв за нову заяву, пообiцяв у деталях вiдобразити в нiй повну картину зло-
чинiв троцькiстської органiзацiї на заводi, до якої "примкнув i в якiй вiдiгравав провiдну роль". Писав 
кiлька днiв. Догоджуючи чекiстам, що уважно стежили за його "роботою", щедро вигадував на себе 
убивчий компромат. А на закiнчення буквально приголомшив слiдчих рядком-викликом. На 80-й(!) 
сторiнцi, перш нiж поставити останню крапку, чiтко вивiв:       

"Все мои показания чистейший вымысел и клевета на себя" 3. 

Подробицi герцю iз слiдством, на який наважився Чумичев, згодом докладно виклав у датованiй 
18 березня 1940 року постановi заступник прокурора Харкiвського вiйськового округу, бригадний 
комiсар I.М.Нiколаєв. До нашої областi вiн був вiдряджений пiсля того, як до Москви i Києва на-
дiйшов звідси ряд скарг на протизаконнi дiї мiсцевих працiвникiв НКВС.       

Автором однієї з них був згаданий у вступній статті до тому завідуючий навчальною частиною 
педагогічного інституту М.О.Козуляєв. Наведені ним кричущі факти знущань і катувань 

4 виявилися 
для нового керівництва НКВС дуже своєчасними.   

Наводимо витяги з постанови I.М.Нiколаєва (видiленi шрифтом i форматом) з авторським ана-
лiзом, вiдступами i коментарями. 

Отже... 
Вiдчайдушно смiливе чумичевське "Все мои показания... клевета на себя" попервах не дуже 

схвилювало слiдчих. Перебуваючи ще в полонi уяв про свою непогрiшимiсть i безконтрольнiсть, вва-
жали, що i надалi завжди зможуть запросто з "бiлого" робити "чорне" i навпаки. От i вирiшили образ-
ливу для себе заяву трансформувати у "покаянну". Мовляв, власноручний пiдпис пiдслiдного є, а реш-
та – "справа технiки". Далi слiдчий Сквiрський, який вiв справу Чумичева, вдiяв так:                             

 
          "... Вырвал из заявления две первые страницы, жульнически пронумеро-
вав их стр. 15-16 и вшил  в дело. Остальные же страницы, где была  написана 
для Сквирского "неудовлетворительная   концовка", были вырваны и спря-
таны в так называемом "наблюдательном производстве", где и хранились до 
тех пор, пока на суде  не   вскрылось  это безобразие" 5.     

          
Та  невдовзi  потому  слiдчий,  скорiш  за  все,  пiд  враженням вiд якоїсь нової iнформацiї, що 

насторожила,  вирiшив   замiнити   пiдроблений    документ  на   "справжнiй".  Сам   виклав  на  паперi 
"показання" директора таким чином, щоб вони нi в чому не суперечили фабулi справи, яка фабрику-
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Обкладинка  справи   М.С.Чумичева.   
Фрагменти  заяви  від  30 вересня 1938 року. 

валася, i зажадав вiд пiдслiдного поставити пiд новою "липою" свiй пiдпис. Чумичев же вирiшив ще 
раз зробити ризикований 
хiд: ставити пiдпис 
вiдмовився. 
       Слiдство вiдповiло 
ультиматумом: 
       " Либо показания, 
либо: 
1) продолжим непрерыв-
ный допрос, будем изби-
вать,  
2) арестуем жену, 
3) переведем в камеру, 
которая сделает тебя ин-
валидом, неспособным за-
щищаться на суде, и  
4) проведем  дело  показ-
ным процессом, уговори-
вшись с военным  проку-
рором и судом  о  приго-
воре,  –   расстреляем" 6. 
      Розумiючи, що сказане 
може  бути  не  просто  заг-
розою, Чумичев документ 
пiдписав. "Зiзнався" у то-
му, що влiтку 1937 року 
секретарем ЗПК Стецен-
ком був за вербований  
до складу контрреволюцiй-
ної органiзацiї, яка ставила 
собі за мету пiдрив еконо-
мiчної могутностi країни. 
Здавалося б, пiсля цього 
слiдство розв'язало собi ру-
ки для благополучного за-
вершення справи за зда-
легiдь  накресленою схе-
мою. Ще, мовляв, трохи ча-
су, зусиль, i ...       
       Та саме тодi трапилося 
те, чого одна iз сторiн ос-

таннім часом iнтуїтивно побоювалася, а iнша чекала як останню, нехай i примарну, надiю на поряту-
нок.  

       В Луганську почалися 
ініційовані новим керiвни-
цтвом НКВС перевiрки 
ведення слiдчих справ 

осiб, що притягалися до вiдповiдальностi за полiтичними мотивами. Одним з документальних 
свiдчень тому є пояснювальна записка прокурора Луганської обласної прокуратури Нощенка на запит 
Генпрокуратури СРСР з приводу законностi дiй  спiвробiтникiв облуправлiння НКВС щодо 
пiдслiдних Терехова, Стеценка, Богданова i Латишева, звинувачуваних в антирадянських дiях у складi 
провотроцькiстської органiзацiї. Аби не "виносити смiття з хати", прокурор вдався до грубого окоза-
милювання, спроби приховати факти беззаконня.    

Повiдомив вищу iнстанцiю про те, що, мовляв, ретельно ознайомився з усiма слiдчими мате-
рiалами i не виявив жодних порушень. Що Терехов та iншi пiд час "передопиту" ґрунтовно повторили 
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i навiть деякою мiрою розширили попереднi показання про свою шкiдницьку дiяльнiсть. Особливо 
наголосив Нощенко на тому, що не почув вiд пiдслiдних анiяких скарг на дiї луганських чекiстiв, на 
методи ведення ними слiдчих справ.       

Такiй лiнiї поведiнки "передопитуваних", здається, можна знайти лише одне вiрогiдне пояснен-
ня: за це їм, фiзично i морально надломленим, було обiцяно полiпшення умов утримання пiд вартою i 
пом'якшення мiри покарання. Що було, напевно, саме так, видно з подальшого перебiгу подiй. У ходi 
допиту, що вiдбувся пiсля згаданого "передопиту", Стеценко вiдповiдав на запитання слiдчих, в руках 
у яких не побачив добре знайомих знарядь залякування i "напоумлення". Вiдчув їх неупередженiсть, 
бажання докопатися до iстини. Тому й заявив: 

"Никто меня в контрреволюционную организацию не вербовал, также, 
как и я никого не вербовал. Первоначальные мои показания были мною даны 
вынужденно. Следствие по моему делу вели следователи Соколов и Пекарев. 
Избивали  меня Соколов и Балычев..." 7 

Цим несподiваним показанням Стеценка ("я нiкого не вербував") з рук Сквiрського була вибита 
головна "козирна карта" у справi Чумичева. Але й пiсля цього слiдчий, дiючи за iнерцiєю, вимагав вiд 
пiдслiдного з'ясування його ролi у контрреволюцiйнiй органiзацiї. Той же, знов вiдчувши у собi сили 
для боротьби, не побажав iти на повiдку у слiдчого. Вiд бажаних йому показань утримався: 

"Контрреволюционной  деятельностью  не  занимался.  Во-первых,  надо 
было  оправдать  перед  ЦК ВКП(б)  и  Наркоматом  свое  назначение  дирек-
тором завода, а это можно сделать только хорошей работой;  во-вторых, из-
брание меня депутатом Верховного Совета УССР могло произойти  только  
при  хороших  показателях  работы  завода,   подтверждаю  это  фактами" 8. 

Факти  ж  засвiдчували таке: з 1-го вересня 1937 року по 1-е вересня 1938 року, коли Чумичев 
був директором, завод здав  Наркомату шляхiв 768 паровозiв –  на 65 бiльше, нiж передбачалося про-
грамою 1938 року. Тривало виробництво надпотужних паровозiв "ФД" та "ИС", був побудований 
надшвидкiсний локомотив "2-3-2" 9. 

"После такого показания нужно  было только сходить на завод и убедить-
ся в правдивости показания Чумичева и, убедившись в том, что это именно 
так, освободить Чумичева из-под стражи.            

Сквирский же поступил иначе – раз фальсифицировать, так фальсифи-
цировать до конца. И с этой целью Сквирский создал "экспертизу", дав ей 
примерно следующую   установку: "Идите в спецчасть завода к сидящему там 
моему другу Карикову, поищите  и возьмите от него сведения: не было ли   ка-
ких аварий на заводе. Но, смотрите, не  берите ни в коем случае сведения о по-
ложительной стороне работы завода". Эксперт Любимов, было, попытался 
возражать против этого, но Сквирский показал Любимову внутренность своей 
кобуры  –  и тут  Любимов сразу понял, в чем дело. Так мне заявили эксперты 
Гуцаленко и Любимов.             

В результате такого "руководства" работой экспертов был добыт акт, 
ничуть не отражающий действительного положения вещей на заводе. Этот акт 
целиком опрокинут дополнительно собранными материалами" 10. 

 До речi, на пусту фiкцiю, iмiтацiю додержання законностi перетворювалося тодi проведення 
"експертиз" i щодо iнших заводчан, звинувачуваних у шпигунських i шкiдницьких дiях. Зокрема, в 
ходi розгляду справи лаборантки металографiчної лабораторiї Ю.Г.Грищук "експертiв" зобов'язали не 
перевiряти правильнiсть висунутих звинувачень, а "пiдтвердити пiдривну дiяльнiсть". Експерти "по-
старалися", i 20 жовтня 1938 року, майже тодi ж, коли утворювалася аналогiчна комiсiя по Чумичеву, 
Грищук винесли смертний вирок.  

Безсумнiвно, таке ж покарання чекало й на Чумичева. I цiлком iмовiрним здається припущення, 
що врятували колишнього директора вигранi ним у слiдства кiлька тижнiв чи навiть днiв, а скорiш за 
все – один той день, коли вiн приголомшив своїх звинувачiв останнiм рядком своєї безпрецедентної 
заяви.       

Чумичев здобув важку перемогу у виснажливому iнтелектуальному поєдинку iз своїм слiдчим. 
Останнiй, до речi, був на боцi тих спiвробiтникiв облуправлiння НКВС, якi не тiльки 
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практично самi не   вдавалися до силових методiв при допитах, але й наважувалися iнколи вiдкрито 
говорити у своєму середовищi про їх неприпустимiсть. 
           Що ж до епiзоду з кобурою, то вiн мiг бути просто ефектним театральним жестом, свiдченням 
розумiння Сквiрським того, як небезпечно було тодi в органах здаватися "бiлою вороною".       

Свою постанову бригадний комiсар Нiколаєв закiнчив таким висновком: 
"Дело Чумичева Николая Семеновича производством прекратить.            

        Находящегося в заключении во внутренней тюрьме УНКВД по 
Ворошиловградской области Чумичева из-под стражи немедленно ос-
вободить" 11.           

В.МИХАЙЛИЧЕНКО, 
                                             заслужений журналiст України. 

___________________ 
1 Реабілітований у 1941 р. У роки Великої Вітчизняної війни – секретар Ворошиловградського   

підпільного обкому партії. У 1967-1975 рр. – перший заступник голови Президії Верховної Ради 
УРСР. 

2 Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 780-р., т. 4, арк.15. 
3 Там само, т. 6, арк. 315. 
4 Там само, спр. 11500-р., т. 2, арк. 5. 
5 Там само, спр. 780-р., т. 6, арк. 315. 
6 Там само. 
7 Там само, т. 7, арк. 217. 
8 Там само, т. 6, арк. 317. 
9 Там само. 

10 Там само, спр. 11500-р., т.1, арк. 29. 
11 Там само, спр. 780-р., т. 6, арк. 319"а".  

 

 

 

З початком реалізації положень Закону України від 11 квітня 1991 року в області зріс ін-
терес до теми політичних репресій і процесу реабілітації, активізувалася работа по відновлен-
ню справедливості щодо осіб, які постраждали від свавілля. Вагомий вклад у цю справу вно-
сить, зокрема, газета "Октябрьский гудок" холдингової компанії "Луганськтепловоз". На сто-
рінках видання вже кілька років поспіль друкуються прізвища паровозобудівників, які зазна-
вали незаконних переслідувань і покарань за часів індустріалізації та в наступні роки. В такий 
спосіб чесне ім’я і гідність повернені вже сотням колишніх трудівників підприємства. Вище 
наведені фрагменти публікацій, вміщених у газеті за 26 липня 1990, 23 квітня і 3 липня 2001 
років. 
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 Кількість арештованих за звинувачен-
ням у контрреволюційних злочинах збіль-
шилась у 1937 році порівняно з 1936 роком 
більш ніж у десять разів!  

М.С.Хрущов 
 

У так звану „годину пік” на Луган-
щині зазнали репресій 12929 чоловік, з 
них 7089  –  у 1937 р. і 5840 – у 1938 р. 
Українців серед них було 7600 (58,5 від-
сотка), росіян - 4900 (37,9 відсотка). Далі 
йшли німці й поляки. Переважали робі-
тники – 8500 (69 відсотків) і колгоспни-
ки – 1400 (11 відсотків). Частка інженер-
но-технічних працівників – 0,5 відсотка. 

Кількість репресованих почала стрі-
мко зростати з другої половини три-
дцять сьомого. Динаміку процесу відби-
вають дані по найбільшому підприємст-
ву регіону – Луганському  паровозобуді-
вному заводу ім. Жовтневої революції. 
Якщо в січні було заарештовано троє 
заводчан, то у вересні вже 21, у жовтні 
38, у листопаді 69... Така ж картина спо-
стерігалася й по інших трудових колек-
тивах Луганщини, в цілому по Україні. 

До розстрілу, позбавлення волі на 
тривалі  строки, як і в попередні роки, 
засуджувалися переважно люди віком 
від 30 до 50 років. 

Після 1938 року масштаби репресій 
пішли на спад (у 1939-му було заарешто-
вано 321 чоловіка, у 1940-му – 176). Та 
період відносного спокою виявився не-
довгим – почалася Велика Вітчизняна 
війна. 
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ЛУГАНСЬКА "ТРIЙКА" ПОЧИНАЛА З РОЗСТРIЛIВ 
 

ХРОНIКА ПЕРШИХ ДЕСЯТИ ЗАСIДАНЬ 
 
Iз загальної кiлькостi наших землякiв, якi зазнали переслiдувань за полiтичними мотива-

ми (бiльш як 30 тисяч), майже половина припадає на два роки – 1937-й i 1938-й. В iсторiю вони 
увiйшли як час "пiку репресiй". Багаторазове зростання числа притягнутих тодi до вiдповiдаль-
ностi стало, зокрема,  вiдповiддю чекiстiв на виступ першого секретаря Донецького обкому пар-
тiї  Е.К.Прамнека на пленумi обкому 2 серпня тридцять сьомого року. "Контрреволюцiйнi орга-
нiзацiї викритi i розтрощенi, – наголошував партiйний лiдер. – Але вороги спiйманi не всi. I зав-
дання органiв НКВС i всiєї парторганiзацiї –  добивати ворогiв, якi ще залишилися i затаїлися".  

 
У вереснi 1938 року, невдовзi пiсля надання Луганщинi статусу областi, тут була утворена i 

приступила до роботи регiональна "трiйка". Дiяла невтомно i безпощадно. 
 

Д о к у м е н т  № 1 
                                            9 вересня 1938 р. 

         
Дело № 18378 Краснодонского р[ай]о[тдела] НКВД по обв[инению] ФОМИНА Макара Данило-

вича, 46-ти лет, урож[енца] хут[ора] Б[ольшой] Суходол1 Краснодонского р[айо]на.[...] Являясь участ-
ником к[онтр]р[еволюционной] повстанческой организации и работая завхозом в колхозе 
им.Буденного, вывел из строя 32 шт[уки] скота путем умышленного плохого кормления. 

ФОМИНА Макара Даниловича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать2. 
 

Д о к у м е н т  № 2 
                                            10 вересня 1938 р. 

 
Дело № 157572 Серговской Межрайследгруппы по обв[инению] ГОНЧАРОВА Григория Михай-

ловича, 1909 г.р., урож[енца] с. Романовка, Белолуцкого р[айо]на 

3, из кулаков, дважды был судим, 
уголовник. [...] Работая на шахте № 1-2 "Горская" треста "Первомайскуголь", весной 1938 г. умыш-
ленно вывел из строя электросверло, получился простой 3 часа и потеря 40 тонн добычи. 

ГОНЧАРОВА Григория Михайловича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 

4. 
 

Д о к у м е н т  № 3 
                                            10 вересня 1938 р. 

 
Дело № 112787 Краснолучской Межрайследгруппы  по обвинению СКИДАН Даниила Дмитрие-

вича, 1904 г.р., урож[енца] с. Н[ово]павловка Краснолучского р[айо]на 5. Раскулачен. Проводил ак-
тивную к[онтр]р[еволюционную] [...] деятельность. [...] 

СКИДАН Даниила Дмитриевича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 6. 
 

Д о к у м е н т  № 4 
                                            10 вересня 1938 р. 

 
Дело № 89240 Ворошиловского г[ор]о[тдела] НКВД по обв[инению] НЕЙМАН Кузьмы Петро-

вича, 1899 г.р., урож[енца] с. Наушевата Серговского р[айо]на 
7. Раскулачен. По показаниям [...] агент 

немецкой разведки. [...] Вел активную контрреволюционную агитацию, резко критикуя новую Кон-
ституцию и компрометируя в контрреволюционном духе тов. Сталина. 

НЕЙМАН Кузьму Петровича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 

8. 
 

Д о к у м е н т  № 5 
                                            13 вересня 1938 р. 

 
Дело № 110965 Краснолучского горотдела НКВД по обвинению ЦИПИНЮКА  Абрама Леонтье-

вича, 1905 года рождения. Происходит из семьи кустаря, имеет брата, проживающего в Америке. Об-
виняется в том, что является активным участником к[онтр]р[еволюционной] анархо-синдикалистской 
организации, группировал вокруг себя антисоветский элемент, клеветал на руководителей партии и 
правительства. 

ЦИПИНЮКА Абрама Леонтьевича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 
9. 
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До складу луган-

ської "трійки", що роз-
почала свою роботу 8 
вересня 1938 року, вхо-
дили начальник облас-
ного управління НКВС 
О.О.Чистов (голова), 
перший секретар обкому 
па-ртії П.М.Любавін, 
прокурор області П.Х. 
Нощен-ко. Та вже через 
кілька днів Чистова 
змінив ставленик со-
юзного наркома 
внутрішніх справ 
М.І.Єжова капітан держ-
безпеки Г . І .Коркунов . 
Трохи пізніше місце 
Любавіна і в складі 
карального органу, і в 
кабінеті першого 
секретаря обкому КП(б) 

України посів М.Г. Ква-
сов. 
        Персональний склад 
"трійки", як і характер ух-
валюваних нею вироків, 
засвідчував надзвичайну 
важливість, що надавала-
ся того часу боротьбі із 
справжніми  і удаваними 
політичними противни-
ками тоталітарного ре-
жиму. 
       На перших десяти 
засіданнях "трійка" роз-
глянула 1226 справ (ча-
стина рішень наводить-
ся). І за всіма  винесла 
однаковий вирок: "Роз-
стріляти, майно конфіс-
кувати". В числі репре-
сованих – 1224 чоловіка і 
дві жінки. 

    Свої розгонисті під-
писи під вироками, які 
попервах санкціонували 

лише одну міру покарання – розстріл, члени "трійки" ставили  кольоровими олівцями – черво-
ним і синім. За кожним таким підписом – сотні і сотні неправедно репресованих земляків.  

 
 
 

Фрагмент  першої сторінки протоколу №1. 
Підписи  членів "трійки". 

 

Д о к у м е н т  № 6 
14 вересня 1938 р. 

Дело № 94418 Старобельской Межрайследгруппы по обв[инению] ДАДЫКА Ефрема Дмитрие-
вича, 1885 г.р., урож[енца] с. Н[ово]павловка Краснолучского р[айо]на. [...] Среди населения прово-
дил к[онтр]р[еволюционную] деятельность, направленную против партии и правительства. Работая 
бухгалтером в колхозе им. Кирова, с вредительской целью умышленно запутывал учет трудодней 
колхозников. 

ДАДЫКА Ефрема Дмитриевича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать10. 
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Д о к у м е н т  № 7 
                                            15 вересня 1938 р. 

 
Дело № 95581 Ворошиловградской Межрайследгруппы по обв[инению] ДЕРКАЧЕВА Трофима 

Никитовича, 1908 г.р., урож[енца] с. Бирюково Свердловского р[айо]на 
11. Являлся участником 

к[онтр]р[еволюционной] диверсионной группы, существовавшей в Бирюковской МТС. Проводил 
вредительство в ремонте с[ель]х[оз]инвентаря. Подготавливал диверсионные акты.  

ДЕРКАЧЕВА Трофима Никитовича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 
12. 

 
Д о к у м е н т  № 8 

                                             17 вересня 1938 р. 
 
Дело № 127064 УНКВД по Ворошиловградской обл[асти] по обв[инению] КУШНАРЕНКО 

Алексея Петровича,   1905 г.р.,  урож[енца]  с. Приволье  Кагановичского  р[айо]на 
13. Приемный сын 

кулака. Являлся одним из руководителей шпионско-диверсионной организации (румынской). 
КУШНАРЕНКО Алексея Петровича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать14. 

 
Д о к у м е н т  № 9 

                                             20 вересня 1938 р. 
 
Дело № 118744 Ворошиловского г[ор]о[тдела] НКВД по обвинению СЕРЕБРЯНСКОГО Ильи 

Ивановича, 1890 г.р., урож[енца] с. Бунчуковка Белокуракинского р[айо]на. Раскулачен в 1929 г. На 
протяжении долгого времени проводил активную к[онтр]р[еволюционную] агитацию. Работая сапож-
ником, умышленно портил кожевенный материал. 

СЕРЕБРЯНСКОГО Илью Ивановича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать15. 
 

Д о к у м е н т  № 10 
                                             27 вересня 1938 р. 

Дело № 118048 Серговской Межрайследгруппы по обв[инению] ЛЕВЧЕНКО Григория Иванови-
ча, 1914 г.р., урож[енца] села М[ало]александровка Сахновщанского 

16 р[айо]на Харьковской области. 
[...] Работая пом[ощником] врубмашиниста шахты № 1-бис "Криворожье"17, проводил вредительские 
действия по отношению врубмашины, а также проводил активную антисоветскую агитацию. 

ЛЕВЧЕНКО Григория Ивановича – РАССТРЕЛЯТЬ, имущество конфисковать 
18. 

___________________ 
 

1  Нинi село Великий Суходiл. 
2  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот.1, пор. № 102, арк. 18. 
3  Нинi Бiлокуракинського району. 
4  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот.1, пор. № 111, арк. 20. 
5  Нинi м. Мiусинськ Краснолуцької мiськради. 
6  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот. 3, пор. № 7, арк. 2. 
7  Нинi с. Березiвське Попаснянського району. 
8  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот. 5, пор. № 58, арк. 11. 

    9  Там само, пор. № 115, арк. 21. 
            10  Там само, прот. 7, пор. № 119, арк. 20. 

  11  Нинi смт Бiрюкове Свердловської мiськради. 
  12  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот. 7, пор. №  226, арк. 37. 
  13  Нинi м. Привiлля Лисичанської мiськради. 
  14  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот. 8, пор. №  84, арк. 15. 
  15  Там само, прот. 10, пор. №  68, арк.12. 
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16  Так у документi. Правильно – Сахновщинського району. 
17  Мiсто Брянка. 
18  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., ф. 51, оп. 4, прот. 4, пор. №  59, арк. 12. 

 
РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 

 
 
Перше своє засiдання луганська "трiйка" 

провела  9-го  вересня – було розглянуто 131 
справу. Наступного дня засiдали тричi, ви-
рiшувалася вiдповiдно доля 123, 40 i 87 звинува-
чуваних. Подальшими  "робочими днями" стали 
15-го, 17-го, 20-го i 27 вересня.  

Справи розглядалися не iндивiдуально, а 
списками,   без представникiв органiв суду i про-
куратури, без самих звинувачуваних. Швидко, як 
на конвеєрі, штампувалися стандартнi вироки.       

Найбiльше "антирадянщикiв" виявляла 
"трiйка" у ключовiй для регiону галузi проми-
словостi – вугiльнiй. Окрiм названих вище шах-
тарiв Г.М.Гончарова i Г.I.Левченка (документи 
№ 2,10), за її вироками наклали життям гiрники 
I.Ф.Ковальов та I.Ф.Макаров. Перший, працюю-
чи на перевальськiй шахтi № 9, нiбито халатно 
ставився до нагляду за вентиляцiйними установ-
ками, другий (шахта № 3,  м. Краснодон) "на-
вмисне" спалив мотор. Усi четверо – з тих ви-
хiдцiв iз села, якi в роки колективiзацiї подалися 
в мiста i робiтничi селища Донбасу. Не маючи 
жодних професiйних навичок, вони на перших 
порах просто не могли не допускати прикрих 
помилок у роботi. Та навiть найдрiбнiші з них 
квалiфiкувалися як "терористичнi акти".        

Викривали "терористiв" та "шкiдникiв" i на 
селi. Робити це було не важко: чимало колгоспiв 
одразу ж пiсля утворення почали шкутильгати 
на обидвi ноги. Через вiдсутнiсть у людей сти-
мулiв до працi i невмiле керiвництво у колектив-
них господарствах знижувалися врожаї, занепа-
дало тваринництво. За "винних", як i на проми-
слових пiдприємствах, слугували безправнi ви-
конавцi директив, якi щедро надходили вiд 
мiсцевих властей.  

У колишньому колгоспi iм. Будьонного 
Краснодонського району сталася загибель худо-
би через нестачу кормiв. Та поточний момент 
вимагав полiтичного  обґрунтування. Отож i 
з'явилося на офiцiйному паперi звинувачення 
завгоспа М.Д.Фомiна у "навмисне поганому 
годуваннi" (документ № 1). Такими ж "бiлими 
нитками" були шитi справи сотень iнших селян, 
у тому числi колгоспника сiльгоспартiлi 
iм.Менжинського (село Малоiванiвка Переваль-
ського району) В.М.Решетняка, мешканця села 
Лиман Старобiльського району I.I.Колесникова, 

бездоказово звинувачуваних у контрреволю-
цiйних поглядах та дiях i засуджених "трiйкою" 
до розстрiлу.       

За "компрометацiю у контрреволюцiйному 
дусi тов. Сталiна", "наклепи на керiвникiв партiї 
i уряду" були засудженi до вищої мiри покаран-
ня i страченi "вороги народу" мешканець м. Пе-
ревальська К.П.Нейман (документ № 4) та бух-
галтер заводу iм. Петровського (м. Петровське 
Краснолуцької мiськради) А.Л.Ципинюк (доку-
мент № 5).       

"Успiшно" велося полювання на "шпи-
гунiв". В особi вахтера Петровського заводу 
№59 (Краснолуцька мiськрада) Т.Г.Каверiна 
пильнi чекiстськi очi угледiли резидента 
фiнської розвiдки. Робiтника Лисичанського 
заводу "Донсода" С.А.Ординського звинуватили 
в тому, що "видавав державнi таємницi" польсь-
ким спецслужбам. Один за одним "викривалися" 
агенти й iнших розвiдок – англiйської, 
iталiйської, бельгiйської, японської... В ке-
рiвники румунської шпигунської органiзацiї був 
"зарахований" мешканець села Новоiванiвка 
Попаснянського району О.П.Кушнаренко (доку-
мент № 8).  

Чималi групи розстрiляних становили ря-
довi працiвники, на яких безпiдставно перекла-
далися обумовленi суто об'єктивними причина-
ми труднощi, упущення i недолiки в роботi про-
мислових пiдприємств, колгоспiв та радгоспiв. 
Знаходили "стрiлочникiв" i серед представникiв 
цiєї "невдахи-професiї". 26 вересня 1938 року 
був розстрiляний "за шкiдницькi дiї" мешканець 
Краснодона, стрiлочник станцiї Ярмонкiно 
Г.I.Єдаменко.       

Серйозних кадрових втрат зазнали у 1937-
1938 роках педагогiчний i сiльськогосподарсь-
кий iнститути, технiкуми, школи фабрично-
заводського навчання, загальноосвiтнi школи. 
Багатьох "ворогiв" було виявлено тодi й серед 
продавцiв крамниць, сторожiв, кучерiв, пiчникiв, 
чистильникiв взуття i навiть... асенiзаторiв.       

Якщо у 1935-1936 роках на Луганщинi було 
репресовано 1100 чоловiк, то за наступнi два 
роки в десять разiв бiльше – понад 12 тисяч. З 
них майже половину   було   розстрiляно.  "Го-
дина  пiк"  зняла з  людської  ниви  Луганщини  
страшний "урожай". 
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ЛУГАНСЬКИЙ ФРАГМЕНТ 

НАРКОМІВСЬКОЇ  ЧИСТКИ У СЛУЖБОВИХ КАБІНЕТАХ УДБ НКВС 
 
 
У 30-х роках, коли маховик сталiнських репресiй набував дедалi швидших обертiв, в ра-

дянському суспiльствi не було таких верств, в яких би всевидяче око Управлiння державної 
безпеки Наркомату внутрiшнiх справ не назорювало так званих "ворогiв народу". Їх щодня 
виявляли на промислових пiдприємствах i в наукових закладах, у колгоспах i установах куль-
тури, в партiйних i радянських органах, у найвищих урядових колах союзних республiк i на без-
людних, забутих Богом глухих залiзничних полустанках.       

Кількість тих, кого заарештовували тієї пори за різного роду надуманими звинуваченнями, 
зростала з місяця в місяць у геометричній прогресії.  

Ґрунтовного очищення від "зрадників і шпигунів" зазнали тоді навіть самі карні структу-
ри. Протягом 1936-1940 років були звинувачені у різного роду злочинах і увільнені з органів 
ГУДБ/УДБ тисячі оперативних працівників 

1. 
Не обiйшли чистки й Управлiння НКВС по Луганськiй областi.  
Типова для того часу картина репресiй вiдтворена у документальній оповіді, що подається 

нижче. 
                                                        Г.С.ДОВНАР 

ПЕРЕВЕРНУТА ПIРАМIДА 
 
Миколу Федоровича Латишева заарештували 14 липня 1938 року. Днi ув'язнення в Луганськiй 

тюрмi тягнулися невимовно повiльно.  Один... п'ять... десять... п'ятнадцять…   
На перший допит повели 1 серпня. Всадовили за стiл з отворами для рук, вигаданими для того, 

щоб не тiльки сковувати рухи, але й пригнiчувати морально. А втiм, того разу обiйшлося без по-
дiбного приниження.       

Навпроти, за iншим столом, сiли слiдчi – лейтенант держбезпеки Соколов i сержант Пекарев. Со-
колов розгорнув папку iз справою Латишева i почав вибiрково читати:       

"Латишев Микола Федорович, колишнiй начальник житлово-комунального управлiння Лугансь-
кої областi, член партiї есерiв з 1905 по 1918 рiк... Пролiз у партiю бiльшовикiв з метою ведення в нiй 
пiдривної роботи... Звинувачується у злочинах за статтями 54-2, 54-8, 54-11 Карного Кодексу УРСР, 
якi знайшли свiй вияв у тому, що звинувачуваний є активним учасником правотроцькiстської контр-
революцiйної органiзацiї...  

Створював вiйськово-повстанськi загони для боротьби з Радянською владою... Займався вербу-
ванням до такої органiзацiї нових членiв..." 

2

Латишев слухав з  невимовним подивом і острахом. 
– Визнаєте себе винним у цих злочинах? 
– Жахливо... Неймовiрно... 
– Вiдповiдайте на запитання. Визнаєте себе винним? 
– Не визнаю. Це ж суцiльний наклеп! 
– Розповiдайте про все з самого початку, – гнув свою лiнiю слiдчий. – Розкривайте своє антира-

дянське нутро чесно, без утаювання. Тiльки в цьому разi ви можете сподіватися на пом'якшення своєї 
провини, яка заслуговує вищої мiри покарання.       

В приміщенні запанувала гнітюча тиша. 
...Микола Федорович почав розповiдь з 1905 року, коли пiд впливом революцiйної хвилi вступив 

до партiї соцiал-революцiонерiв, що, як i РСДРП, боролася проти царського самодержавства.  
Пiсля придушення  революцiї, на початку 1906 року, його засудили до трьох рокiв ув'язнення у 

фортеці.  Був  звiльнений  наприкiнцi  1908-го. А через чотири мiсяцi – знов арешт i заслання до Си-
бiру.       
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Вийшов на волю у 1912 роцi й тодi ж приїхав до Луганська, влаштувався на паровозобудiвний 
завод. Тут набирав сили робiтничий рух, i вiн не мiг залишитися осторонь. Примкнув до бiльшовикiв, 
що були близькі йому за духом i переконаннями. В 1917 роцi органiзував перший робiтничий соцiалi-
стичний загiн. З часом, при походi 5-ї армiї Ворошилова вiд Луганська до Царицина, був обраний ко-
мандиром 2-го соцiалiстичного робiтничого загону. Його мiсце було в одному вагонi з К.Є.Ворошило-
вим.       

Луганський гарт тодi багато значив. В цьому ще раз Микола Федорович переконався на Цари-
цинському фронтi. Пiдшукуючи кандидатуру органiзатора роботи ВЧК в Астраханi, Й.В.Сталiн зро-
бив вибiр, в якому не помилився: Латишев! А в кiнцi березня дев'ятнадцятого – нове призначення: 
помiчником командира Особливого корпусу вiйськ Всеукраїнської Надзвичайної комiсiї. В лютому 
1920-го за наказом Ф.Е.Дзержинського прийняв повноваження начальника Київського сектора військ 
внутрiшньої охорони РРФСР...       

Пiзнiше, в тому ж 20-му роцi, Латишев перейшов на господарську роботу. Протягом 10 рокiв 
обiймав ряд вiдповiдальних посад у системi Робiтничо-селянської iнспекцiї (Робселiн), у Наркоматi 
фiнансiв.       

Тут Соколов обiрвав Латишева:       
– Ближче до справи. З ким ви боролися проти радянської влади? Чи вiдомi вам прiзвища таких 

дiячiв, як Ляпiн Зiновiй, Богиня, Богданов, Шелковий, Максименко?       
Всiх цих людей Латишев добре знав. I цього не заперечував, охарактеризував їх як активних 

борцiв проти бiлого козацтва, бiлогвардiйцiв, як героїчних захисникiв Луганська вiд денікінцiв у 1919 
роцi. Як людей, що гiдно посiдають у мiстi вiдповiдальнi партiйнi й радянськi пости...       

Через кiлька днiв Соколов i Пекарев пред'явили Латишеву "протокол" його допиту – 50 сторiнок 
машинопису i запропонували поставити пiдпис пiд кожною його сторiнкою.       

Латишев почав читати, зосереджуючи увагу на головних моментах: "... Революцiю я зустрiв во-
роже, оскiльки виступав проти бiльшовикiв... Потiм перейшов на їх сторону i в 1918 роцi вступив у 
партiю бiльшовикiв... Утаїв те, що був есером...  

Одержавши партквиток, я назавжди лишився ворогом партiї. Протягом 20 рокiв партквиток був 
для мене ширмою у боротьбi з партiєю. 

З а п и т а н н я. Коли вступили до правотроцькiстської органiзацiї? 
В i д п о в i д ь. Ненависть до радянської влади штовхнула мене на це... Я дворушничав, а мене 

висували на вiдповiдальнi пости..." 
3 Микола Федорович рiзко вiдштовхнув вiд себе папери: 

– Нi, не можу читати таку страхiтливу брехню... 
Пекарев розмахнувся й вдарив Латишева в щелепу. З такою силою, що той вилетiв з-за столу й 

розтягнувся на пiдлозi. 
– Ще додати? Чи будеш читати далi? 
Латишев з трудом пiднявся, сiв за стiл. I тiльки тут зрозумiв: потрапив у безвихiдь. Продовжив 

читати: 
"З а п и т а н н я. Чим викликаний ваш переїзд до Луганська у 1937 роцi? 
В i д п о в i д ь. Коли мене запросили до Луганська в 1935 роцi, ми з Максименком (начальник 

конеуправлiння облземвiддiлу. – Авт.) у вiдвертих розмовах вирiшили, що треба робити другу рево-
люцiю... 

Наприкiнцi грудня Богиня запросив мене зустрiчати Новий рiк у складi партiйно-радянського ак-
тиву... Вiдкликавши мене у бік, Богиня запропонував менi вступити до троцькiстської органiзацiї i 
повiдомив про весь її керiвний склад. 

... При органiзацiї був вiйськовий повстанський штаб, начальником якого був Максименко. Менi 
запропонували... теж увiйти до цього штабу i дали завдання органiзувати i очолити повстанський 
загiн. Я охоче погодився.       

Готувалося повстання. У мiстi й в цiлому на Луганщинi було вже кiлька таких повстанських за-
гонiв. 

З а п и т а н н я. А де ви сподiвалися роздобути зброю, патрони? 
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В i д п о в i д ь. Основною нашою базою для одержання зброї був 240-й територiальний полк 
Червоної Армiї, який базувався у Ворошиловградi. А за постачання патронами вiдповiдав помiчник 
директора патронного заводу Ходос. Крiм того, сам директор заводу Шелковий i секретар парткому 
Стеценко теж були членами органiзацiї...  

Безпосереднє керiвництво органiзацiєю здiйснювали секретар мiськкому партiї Терехов, 2-й сек-
ретар Логвинов, голова мiськради Богиня i Максименко. 

План повстання був розроблений до деталей... 
38-й рiк мав стати вирiшальним..." 

4

Приведене вище – тiльки частина того сфальсифікованого протоколу, в якому огульно, без будь-
яких обґрунтувань, окрiм самого Латишева, звинувачувалися у найтяжчих злочинах десятки керiвних 
працiвникiв регiону.  

Колишнiй начальник УНКВС по Луганськiй областi Коркунов, призначений на таку високу по-
саду при наркомi Єжовi, та його найближчi пiдлеглi вiд кожного допитуваного вибивали вiдомостi про 
"спiльникiв", а вiд тих, пiсля арешту, вимагали того ж самого. От i росла зловiсна "пiрамiда", щось на 
зразок перевернутого символу з верещагiнського "Апофеозу...". 

– Пiдписуй, – пiдсунув до Латишева протокол i ручку Соколов. 
– Жартуєте? Адже все це ваша вигадка – од першого й до останнього слова! 
Та жартами там i не пахло. 
Соколов i Пекарев повели Латишева у пiдвал, в похмуру кiмнату без жодного вiконця. Взяли в 

руки довгi мiцнi нiжки вiд стiльцiв, i тiєї ж митi на плечi, сiдницю, литки Миколи Федоровича поси-
палися удари. Били, доки не впав, знепритомнiвши... 

До свiдомостi приходив довгих два тижнi. Нестерпно болiли хребет, нирки, сочилися гноєм чис-
леннi рани. I нiякої медичної допомоги.  

Навiдувався один лише Пекарев. Щоразу запитував: 
– Ну що, одумався? Пiдпишеш? 
Латишев крiпився. 
Та ось одного дня Пекарев показав йому кiлька протоколiв, немов двi краплини води схожих на 

той, вiд якого вiн так наполегливо вiдхрещувався. Пiд усiма ними стояли пiдписи пiдслiдних, у тому 
числi й добре знайомий Миколi Федоровичу пiдпис секретаря мiськкому партiї Шаца. 

– Вони пiдписали й можуть сподіватися на пом'якшення вироку. А ти сам пiдводиш себе до ви-
щої мiри, – прокоментував ситуацiю Пекарев. 

Латишев зрозумiв: його загнали у кут, з якого немає прийнятного виходу. Або заб'ють до смертi, 
або... 

19 серпня Микола Федорович пiдписав усi 50 сторiнок протоколу. Плекав надiю, що йому збере-
жуть життя. А там, можливо, усьому цьому беззаконню буде покладено край. В усьому розберуться, i 
вiн буде звiльнений. 

Та  надія  виявилася марною. 
Того ж дня за завданням Коркунова на пiдставi пiдписаного Латишевим протоколу творився про-

ект постанови: 
"м.Ворошиловград, вересня 19 дня 1938 р. 
Я, оперуповноважений 1-го вiддiлення 4-го вiддiлу УДБ УНКВС по Ворошиловградськiй областi 

Куниця, розглянувши слiдчу справу по звинуваченню Латишева М.Ф. за ст.ст. 54-6, 54-7, 54-8, 54-11 
КК УРСР, знайшов:       

за вказаною справою, окрiм уже заарештованих учасникiв антирадянської правотроцькiстської 
органiзацiї, серед яких: Богиня, Любарський, Циганков, Сафонов, Гудков, Максименко, Шац, 
Пiдгорний, Богданов, Пивоваров, Третьяков, Капустiн, Крицький, Стеценко, Литвинов, Жабко, Коте-
лець, Ходос, Терехов, Логвинов, Епштейн, Лалакова, Дзедзиць, Iванов, Меркулов, Iткiс, Нагих, про-
ходять також як учасники правотроцькiстської органiзацiї особи, щодо яких необхiдно видiлити мате-
рiали в окреме слiдство i якi пiдлягають арешту:       

Митрофанов, Гусарев, Цитович, Придорожко, Мусько, Щербаков, Машаров, Попов, Долгальов, 
Осипенко, Звєрев, Алексєєв (Кум), Скакунов, Скопiс, Ляпiн, Шапiро, Шеремет, Сотников, Сила, Бли-
нов, Iногородських, Великих, Федоров, Винокуров, Краснощоков, Солдаткiн, Шелковий, Мамушев, 
Чумичев, Принц, Забiякiн, Зуєв, Петраков..." 

5
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Як видно з наведених спискiв, "робота" в облуправлiннi НКВС вирувала. Її виконавцi вдавалися 
до найжорстокiших тортур, аби мати якомога бiльше "зiзнань" пiдслiдних. I от вже поповзли мiстом 
чутки, що в тюрмi пiсля бузувiрських катувань померли В.М. Максименко i завiдуючий обл-
фiнвiддiлом Й.А.Епштейн.       

Рідні сотень луганчан, заарештованих "за політику", весь час перебували в тривожному 
очікуванні.   

Суд над Латишевим вiдбувся 10 квiтня 1939 року, тривав 40 хвилин. Вирок був коротким i суво-
рим:       

"Латишева Миколу Федоровича пiддати вищiй мiрi кримiнального покарання: розстрiлу з кон-
фiскацiєю особисто йому належного майна" 

6.       
4 сiчня 1940 року вiд голови Вiйськового трибуналу Харкiвського вiйськового округу М'яснико-

ва надiйшла доповiдна записка:  
"Вирок щодо засудженого Латишева Миколи Федоровича сього числа, 28 липня 1939 року, ви-

конано" 
7.      

Тим часом сигнали про нелюдське поводження з в'язнями Луганської тюрми дiйшли до Києва i 
Москви. Вони збігалися у часi з арештом i розстрiлом тодiшнього наркома внутрiшнiх справ Союзу 
РСР М.I.Єжова – головного iнiцiатора ведення справи про мiфiчну всесоюзну троцькiстську орга-
нiзацiю. В основi ж усього того лежала далекосяжна полiтична гра, яку вiв Сталiн. Генсек уже розпра-
вився i з членами ЦК партiї, i з делегатами XVII партз'їзду, в яких вбачав пряму загрозу своєму пере-
буванню при владi. I ось тепер – новий хiд, розрахований на те, щоб виглядати в очах народу "вели-
ким борцем за торжество справедливостi".       

У березнi 1940 року до мiста на Луганi для перевiрки стану справ в облуправлiннi НКВС прибула 
повноважна комiсiя з Харкiвського вiйськового округу. Перед нею вiдкрилася жахлива картина безза-
коння. Значна частина пiдслiдних, звинувачуваних у приналежностi до правотроцькiстської орга-
нiзацiї, що, нагадаємо, iснувала лише в уявi Коркунова та iнших кар'єристiв-пристосуванцiв, була вже 
розстрiляна, десятки безвинних засудженi до рiзних строкiв ув'язнення.       

Члени комісії у присутностi мiсцевих слiдчих почали викликати на допити звинувачуваних.  Й 
тоді було незаперечно доведено злочинну упередженiсть слiдства, протиправнi методи ведення до-
питiв, фальсифiкацiю документiв. Виннi в цьому були заарештованi.       

Слiдство в їх справi тривало впродовж трьох мiсяцiв. Було дуже не просто довести вину звинува-
чуваних. Останнi посилалися (i не без пiдстав) на те, що дiяли у межах повноважень, наданих їм нар-
комом внутрiшнiх справ i особисто генсеком Сталiним. При цьому щоразу посилалися на шифровану 
телеграму Сталiна вiд 10 сiчня 1939 року, яка була адресована секретарям обкомiв, крайкомiв, ЦК 
нацкомпартiй, наркомам внутрiшнiх справ союзних республiк i начальникам управлiнь НКВС. У теле-
грамi, зокрема, говорилося:       

"ЦК ВКП(б) роз'яснює, що застосування фiзичного впливу в практицi НКВС було допущено з 
1937 р. з дозволу ЦК ВКП(б)... Вiдомо, що всi буржуазнi розвiдки застосовують фiзичний вплив по 
відношенню до представникiв соцiалiстичного пролетарiату i при цьому застосовують його в самих 
огидних формах. Питається, чому соцiалiстична розвiдка повинна бути бiльш гуманна по вiдношенню 
заклятих агентiв буржуазiї, заклятих ворогiв робiтничого класу i колгоспникiв. ЦК ВКП(б) вважає, що 
метод фiзичного впливу повинен обов'язково застосовуватись i надалi, у виглядi виключення по 
відношенню явних... ворогiв народу як абсолютно вiрний i доцiльний метод" 

8 .       

Та справедливість тоді врешті - решт перемогла. 24 липня 1940 року Військова колегія Верхов-
ного суду СРСР визнала  Г.І.Коркунова винним у здійсненні злочину, передбаченого ст.58-7 Карного 
кодексу РРФСР, позбавила його спеціального звання капітана держбезпеки і засудила до вищої міри 
покарання – розстрілу 9. 

Інші працівники УНКВС по Ворошиловградській області, визнані винними у застосуванні неза-
конних методів слідства, були засуджені до різних строків позбавлення волі. 
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17 квiтня 1957 року з Вiйськового трибуналу Київського вiйськового округу дружинi 
М.Ф.Латишева Анастасiї Олександрiвнi Латишевiй було надiслано витяг з рiшення вiд 29 грудня 1956 
року про реабiлiтацiю її чоловiка 

10. 
 
___________________ 
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КОМЕНТАР НАЧАЛЬНИКА УСБУ В ЛУГАНСЬКIЙ ОБЛАСТI, ЧЛЕНА ОБЛРЕДКОЛЕГІЇ  
КНИГИ  "РЕАБIЛIТОВАНI IСТОРIЄЮ"  У  1994-1998  РОКАХ Ю.В.ЗЕМЛЯНСЬКОГО 
 
Спецiалiстам i широкому колу читачiв доб-

ре знайомi яскравi нариси письменника-луганця 
Геннадiя Довнара, присвяченi проблемi реа-
бiлiтацiї жертв полiтичних репресiй. Поперед-
жаючи його "Перевернуту пiрамiду", здається 
доцiльним в контекстi специфiки даної теми ще 
раз зупинитися на деяких маловiдомих фактах, 
типових для обстановки того часу.       

Трагiчнi масштаби репресiй 1937-38 рр. на 
Українi, де в результатi беззаконня були знищенi 
виднi дiячi радянської держави, три маршали 
Радянського Союзу, iншi видатнi представники 
командного i полiтскладу вiйськових округiв 
(близько п'ятдесяти воєначальникiв вiд комдивiв 
i вище), багато керiвникiв партiйних i радянсь-
ких органiв на мiсцях. За два роки в республiцi 
було заарештовано понад 267 тис. громадян, 197 
тис. в подальшому були засудженi, з них до ви-
щої мiри – понад 122 тисячi.       

Документи свiдчать, що пiд особистим кон-
тролем наркома М.Єжова, який виконував вка-
зiвки Й.Сталiна, органи Наркомату внутрiшнiх 
справ на Українi змiцнювалися вiдданими йому 
керiвними кадрами, включаючи пiзнiй перiод 
репресiй 1937-38 рр. Так, на початку 1938 року 
Наркомат ВС УРСР очолив О.Успенський, зло-
чинна дiяльнiсть якого ознаменувала черговий 
етап масового кривавого беззаконня в Українi. 
Представляв Успенського в Києвi Єжов. У 

своєму виступi з цього приводу вiн, як зазначено 
у книзi "Реабiлiтованi iсторiєю", що вийшла дру-
ком у видавництвi "Рiдний край" ( Київ-Полтава, 
1992), вказав на вiдсутнiсть роботи по викриттю 
антирадянського пiдпiлля. Зауваження союзного 
наркома лягли в основу всiєї подальшої дiяль-
ностi НКВС України, наркома Успенського. Вiн, 
як вiдомо, вимагав викриття всеукраїнських цен-
трiв контрреволюцiйних формувань з метою 
гучних кампанiй i демонстрацiї проведеної робо-
ти.       

Гортаючи пожовклi сторiнки архiвних до-
кументiв з вицвiлими чорнилами i часто-густо 
затертим олiвцевим текстом трагiчних свiдчень, 
порівнюючи їх з iншими матерiалами, якi харак-
теризують той перiод, дедалi бiльше переко-
нуєшся: Донбас слiд вiднести до таких регiонiв 
України, що найбiльше постраждали вiд руй-
нiвної "чистки". Луганщина, що бурхливо роз-
вивалася як iндустрiальна, наново створена ад-
мiнiстративна одиниця, з її масовим стахановсь-
ким рухом, "Луганбудом", формуванням потуж-
ного вуглевидобувного, металургiйного, коксо-
хiмiчного, машинобудiвного комплексiв, при-
пливом  значної  кiлькостi  досвiдчених  спецi-
алiстiв i партрадпрацiвникiв (багато з яких були 
пов'язанi з С.Кiровим, С.Орджонiкiдзе, iншими 
видатними дiячами з когорти майбутнiх "ворогiв 
народу", що потенцiйно забезпечували своїм 
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революцiйним минулим ярлики троцькiстiв i 
контрреволюцiонерiв) в числi перших потрапила 
в жорна масових сталiнських репресiй, якi об-
рушилися на Україну.       

В Донецькому регiонi до середини 1937 ро-
ку терор був спрямований не тiльки проти парт-
радгоспактиву, iнтелiгенцiї, але й поширювався 
на всi соцiальнi гiлки i нацiональнi групи насе-
лення, став дiйсно масовим. "Головнi iмпульси, 
що рухали машину смертi, йшли з центру. 
Сталiн i його найближче оточення, – як зазначе-
но у вмiщенiй у журналi "З архiвiв ВУЧК-ДПУ-
НКВС-КДБ", № 1-2 за 1995 рiк публiкацiї "Най-
бiльша "чистка" в Донбасi", – використовуючи 
слухняного Єжова (на той час вождь називав 
його "наш маленький Марат") та догiдливого 
прокурора Вишинського, бездумну слухнянiсть 
республiканських, обласних органiв партiї, 
НКВС та прокуратури, розкрутили маховик ре-
пресiй на всю його силу".       

Почалась небачена в пролетарськiй iсторiї 
Донбасу "глибока робота по його очищенню". 
Поряд з "традицiйними", що пустили корiння з 
перiоду розкуркулювання i "Шахтинської спра-
ви", викриттями рiзного роду терористичних, 
антирадянських i шкiдницьких угруповань фаб-
рикувалися гучнi справи "нацiоналiстичних ор-
ганiзацiй" (в основному українських, а також 
нiмецьких – з урахуванням ряду iсторичних по-
селень колонiстiв), якi, на думку спiвробiтникiв 
НКВС, ставили собi за мету вiдокремлення Ук-
раїни вiд Союзу. Достатньо було графи "ук-
раїнець", щоб у справi заарештованого до стан-
дартного звинувачення "учасник контрреволю-
цiйної терористичної органiзацiї" йшло допов-
нення – "української нацiоналiстичної".       

Репресiї досягли апогею восени 1937 та 
взимку 1938 рр. Складно, з огляду на ряд 
об'єктивних iсторичних обставин, дати їх реаль-
ний кiлькiсний аналiз, оскiльки значний масив 
даних втрачений пiд час евакуацiї в перiод 
вiйни. Наявнi зведенi цифри свiдчать, що орга-
нами НКВС в областi у 1937-39 рр. всього було 
заарештовано близько 15 тисяч чоловiк. Все це 
робилося виключно на догоду полiтичним та 
iдеологiчним вимогам влади.       

З червня 1938 р. обласне УНКВС очолив 
капiтан держбезпеки Коркунов, що прибув у 
Донбас за рекомендацiєю Єжова. При його пред-

ставленнi в Луганському управлiннi Успенський 
заявив: "Я надiслав до вас своїх висуванцiв, яких 
особисто перевiрив, це люди надiйнi i з ними 
можна працювати". Тiльки за один мiсяць (вере-
сень) пiд головуванням Коркунова "трiйка" 
УНКВС по Луганськiй областi без достатніх на 
те підстав ухвалила понад тисячу смертних ви-
рокiв.  

В одному з рапортiв до Наркомату ВС 
УРСР того перiоду зазначається, що в липнi 
1938 р. в мiськрайапарати були спущенi так 
званi "лiмiти", за якими "необхiдно було заареш-
товувати 150, 200, 300 i т.д. чоловiк". Норми ви-
значалися не тiльки по регiонах, але й по окре-
мих шахтах. Сам Коркунов роз'їжджав по райо-
нах, щоб особистою участю прискорити вико-
нання "лiмiтiв". Зокрема, перебуваючи в Пере-
вальському (тодi Ворошиловському) районi i 
переглядаючи облiковi данi, наклав резолюцiю 
про негайнi арешти осiб за одним лише реагу-
ванням (на подiї) або соцiальним минулим. 
Мiськрайапаратам були пред'явленi категоричнi 
вимоги подавати щодня по 30-40 i бiльше до-
вiдок на арешти. Тi, хто таку вимогу не викону-
вав, каралися. За це був увiльнений з роботи i 
заарештований начальник Краснодонського рай-
вiддiлення УНКВС Косьмiн.       

У "Записцi по проводу" до НКВС СРСР 
особисто Єжову, пiдготовленій у липнi 1938 р. 
наркомом Успенським в перiод його перебуван-
ня в Луганськiй областi, тiльки щодо оборонного 
заводу № 60 (нинi виробниче об'єднання "Лу-
ганський верстатобудiвний завод") вiдзначалося, 
що "проведеною спецiальною перевiркою осо-
бового складу заводу виявлено 1400 чол. анти-
радянського i соцiально чужого елементу, у тому 
числi кадровi троцькiсти, меншовики, есери, 
дашнаки, куркулi, перебiжчики, колишнi бiлi, 
дiти репресованих, виключених з лав ВКП(б) 
тощо".       

Було б хибно вважати, що чекiстський апа-
рат того перiоду цiлком складався з кар'єристiв-
фальсифiкаторiв, негiдникiв та нечистих на руку 
людей. В Луганському УНКВС вже на кiнець 
1938 року склалася достатньо стiйка опозицiя 
тому, що дiялося. На нарадах i партзборах луна-
ли оцiнки з приводу створеної Коркуновим та 
його ревними помiчниками обстановки "вик-
лючного свавiлля щодо обґрунтованостi арештiв 
та ведення слiдства". В iсторичнiй довiдцi про 
дiяльнiсть органiв держбезпеки ВЧК-КДБ кон-
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статується: "Краща частина чекiстської гро-
мадськостi вимагала наведення порядку, додер-
жання норм радянського законодавства в опера-
тивнiй i слiдчий роботi. Однак подібні звернення 
до керiвництва тоді були марнi i небезпечнi – 
будь-яка критика знизу нещадно глушилася, а 
особи, якi наважувалися на неї, виганялися з 
органiв безпеки або репресувалися за надумани-
ми звинуваченнями у зрадi Батькiвщини, пов-
станськiй дiяльностi тощо. Саме з таких спiв-
робiтникiв НКВС i склалася цифра 20 тисяч чо-
ловiк – жертв єжовського свавiлля". Тiльки на 
кiнець 1938 року масовий терор слабшає, зали-
шаючи кривавий слiд, понiвеченi людськi долi, 
дiтей-сирiт, якi були вимушенi протягом багатьох 
рокiв носити тавро "нащадкiв ворогiв народу", 
пiдiрване народне господарство. До 1939 року 
господарський комплекс був доведений до хао-
тичного стану, передусiм вугiльна промисло-
вiсть, кадри якої зазнали справжнього розгрому. 
На заключному етапi великої трагедiї на Луган-
щинi список жертв сталiнiзму поповнили iмена 
здiбних господарських керiвникiв, вiдомих за-
слугами в справi iндустрiалiзацiї країни, таких, 
як керуючi трестами "Свердловантрацит" – 
О.О.Рогов, "Донбасантрацит" – I.Й.Зубков, ди-
ректори заводiв iм. 20-рiччя Жовтня – В.I.Таран, 
iм. Артема – В.К.Войнов, iм. Якубовського – 
А.С.Сушков та iншi.       

У довоєнний перiод полiтичне керiвництво 
радянської країни неодноразово вiдмежо-
вувалося вiд масових незаконних репресiй, пере-
кладаючи основну вiдповiдальнiсть за них на 
правоохороннi органи, передусiм на НКВС, але 
не було зроблено навiть спроб розiбратися у 
причинах репресiй, дати їм правову оцiнку, вия-
вити справжнiх винуватцiв беззаконня. Тiльки 
через десять мiсяцiв пiсля ухвалення постанови 
сiчневого (1938 р.) Пленуму ЦК ВКП(б), де були 
пiдданi засудженню факти безпiдставного зара-
хування людей до "ворогiв народу", керiвники 
НКВС СРСР – колишнiй нарком Єжов та його 
заступник Фрiновський, майже всi наркоми со-
юзних i автономних республiк та бiльшiсть на-
чальникiв УНКВС країв i областей були знятi з 
посад, якi обiймали (в подальшому заарешто-
ванi, засудженi, в основному розстрiлянi). Кор-
кунов у сiчнi 1939 р. був заарештований i не-
вдовзi розстрiляний.       

За даними Головної вiйськової прокуратури 
протягом 1939-1940 років до кримiнальної вiд-

повiдальностi за порушення соцiалiстичної за-
конностi при веденнi слiдства було притягнуто 
2079 спiвробiтникiв НКВС. Заходи, вжитi щодо 
вiдновлення законностi в дiяльностi органiв 
держбезпеки, сприяли значному полiпшенню 
слiдчої i оперативної роботи. Масовi репресiї 
припинилися. Це було особливо важливо в умо-
вах загрози агресiї з боку гiтлерiвської Нiмеч-
чини.       

Однак накресленi заходи послiдовно i до 
кiнця виконанi не були, оскiльки залишилися 
основнi причини порушень законностi i обме-
ження демократiї в країнi, породженi культом 
особи Сталiна. Самi по собi рiшення мали 
двоїстий характер, з одного боку у постановах 
Ради Народних Комiсарiв i ЦК партiї та в на-
ступних наказах НКВС схвалювалися заходи по 
боротьбi з "ворогами народу", а з iншого – за-
суджувалися методи, що застосовувалися для 
ведення цiєї боротьби. Покарання за застосуван-
ня незаконних методiв ведення оперативної i 
слiдчої роботи звалилися головним чином на 
мiсцевих працiвникiв, якi ранiше слiпо викону-
вали директиви центру. Берiя i близькі до нього 
особи продовжували керувати органами держав-
ної безпеки, поступово зводячи нанiвець ра-
цiональнi моменти ухвалюваних рiшень.       

Як вiдомо, "вiдлига" другої половини 50-х 
рокiв, потiм активний процес реабiлiтацiї в кiнцi 
вiсiмдесятих - на початку 90-х рокiв, нарештi, 
ухвалений у квiтнi 1991 року Закон "Про реа-
бiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на Українi" 
неминуче сприяли iсторичному поступовому 
процесу вiдновлення знехтуваної справедливостi 
та гiдних iмен багатьох тисяч жертв беззаконня. 
На сьогоднiшнiй день значною мiрою лiквi-
дованi "бiлi плями" на iсторичнiй картi масових 
полiтичних репресiй.       

Протягом всього цього непростого сорока-
рiчного перiоду робота по реабiлiтацiї жертв 
незаконних репресiй для органiв держбезпеки 
Луганщини фактично не припинялася. З часу 
утворення  Управлiння  СБ України в Луганськiй  
областi   комплекс   заходiв   по   перегляду   
кримiнальних  справ,  що  зберiгаються  в  архiвi  
УСБУ,  став  одним  з  прiоритетних  напрямків 
у службовiй дiяльностi. Ця робота, що має важ-
ливе  полiтичне  значення,  була належним чи-
ном спланована, налагоджений суворий кон-
троль за ходом її виконання, що дозволило орга-
нiзовано  провести  її у вiдносно обмежений 
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Серед численних мандатів, посвідчень, довідок, виданих у різні часи М.Ф.Латишеву, 
є документи з підписами Й.В.Сталіна і К.Є.Ворошилова.  З архівної справи 1856-р. 

часовий термiн. Перегляд масиву кримiнальних 
справ  був  практично завершений до травня 
1995 року. До моменту утворення Управлiння 
СБУ в його архiвi зберiгалося понад 30 тисяч 
справ, близько третини яких були переглянутi 
ще спiвробiтниками УКДБ. Головний результат 
перегляду полягає в тому, що понад 30 тисяч 
громадян  України,  якi  стали  в минулому не-
винними жертвами полiтичних репресiй, були 
реабiлiтованi, з них знятi всi необґрунтованi 
звинувачення,  вiдновленi  гiднi  iмена.  В той же 
час,  по  переглянутих в основному воєнного 
перiоду  справах,  вiдповiдно iз законом прий-
нятi  мотивованi  рiшення про вiдсутнiсть 
пiдстав для реабiлiтацiї 4865 осiб, що проходили 
по них.        

Паралельно з переглядом кримiнальних 
справ була проведена важлива за значимiстю i 
велика за обсягом робота по розгляду заяв реа-
бiлiтованих та членiв їх сiмей, а також звернень 
громадян, якi були насильно вивезенi на приму-
совi роботи в Нiмеччину i перебували в 

нiмецькому полонi у 1941-1945 роках. Розгляну-
то 25920 звернень, у тому числi з питань реа-
бiлiтацiї – 3601 i пiдтвердження факту перебу-
вання у фашистських концтаборах та iнших 
мiсцях примусового утримання в Нiмеччинi та 
iнших країнах – 22319.  

Незважаючи на значний потiк заяв, особли-
во в перiод 1992-1994 рр., звернення громадян 
розглядалися оперативно i у передбаченi строки. 
Всi законнi прохання i вимоги заявникiв ви-
рiшувалися позитивно, у випадках вiдмов дава-
лися мотивованi роз'яснення їх причин.  

Нарис Г.Довнара, побудований на багато-
пластовому документальному зрiзi, вiдбиваючи 
трагiчнi контрасти минулого, є важливою запо-
могою для розумiння й оцiнки суперечливої 
динамiки рушiйних сил i механiзму репресiй на 
Луганщинi. 
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ПРАВОСУД  ЗА МЕЖЕЮ ПРАВА 
 

Д о к у м е н т  № 1 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ РОБІТНИКА ШАХТИ ІМ.АРТЕМА  
ТРЕСТУ "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ" Г.А.ЧУЧУКА 

5 жовтня 1936 р. 
 
ВОПРОС: Следствие располагает данными, что вы среди молодежи шахты им. Артема проводи-

ли к[онтр]р[еволюционную] троцкистскую работу.  
ОТВЕТ:  Нет,  никогда и ни при ком я к[онтр]р[еволюционных] частушек и анекдотов не расска-

зывал и к[онтр]р[еволюционной] деятельностью не занимался. 
ВОПРОС: Вы говорите неправду. Зачитываю вам выдержку из показания рабочего Б.П.Се-

менюка: "Первого мая с[его] г[ода] ЧУЧУК Григорий, находясь в компании среди молодежи, пел час-
тушки следующего содержания: 

                 
"Огурчики соленые, 
Картошка молодая, 
Долой Советскую власть, 
Давайте Николая!" 

           
Что вы можете ответить по существу показаний свидетеля? 
ОТВЕТ: Нет, таких частушек я не пел и показания свидетеля отрицаю 

1.  
 
          

Д о к у м е н т  № 2 
 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ СВIДКА О.Ф.ПАЩЕНКА 
                                              7 жовтня 1936 року 

 
ВОПРОС: Что вы можете показать о к[онтр]р[еволюционной] деятельности ЧУЧУКА, проводи-

мой среди молодежи? 
ОТВЕТ: ЧУЧУК всегда среди молодежи ведет себя, как явный антисоветский элемент. Напри-

мер, 1-го мая с[его] г[ода] несколько человек молодежи собрались провести вместе вечер. Присутст-
вовавший на вечере ЧУЧУК Григорий под гармонию начал петь частушки следующего содержания: 

           
"Ленин играет на гармонии, 
Сталин танцует гопака, 
Довела нас пятилетка: 
По сто грамм на едока". 
"Когда Ленин умирал, 
Сталину приказывал: 
Чтоб он хлеба не давал 
И  сала  не  показывал"  

2.  
 

Д о к у м е н т № 3 
 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ СВIДКА К.М.СЕМЕНДЯЄВОЇ 
                                                    10 жовтня 1936 р. 

 
ВОПРОС: Вы слышали, чтобы ЧУЧУК на вечере рассказывал контрреволюционные частушки? 
ОТВЕТ: Я  не  слышала 

3. 
Д о к у м е н т  № 4 

 
З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ СВІДКА Т.К.ШАЦЬКОЇ 

10 жовтня 1936 р. 
 
ВОПРОС: Вы слышали, чтобы ЧУЧУК во время вечеринки рассказывал антисоветские частуш-

ки? 
ОТВЕТ: Я лично не слышала, чтобы ЧУЧУК пел антисоветские частушки 

4. 
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Д о к у м е н т  № 5 
З ВИРОКУ  СПЕЦКОЛЕГIЇ  ДОНЕЦЬКОГО  ОБЛАСНОГО  СУДУ 

                                               15 листопада 1936 р. 
ЧУЧУКА  Григория  Антоновича  на  основании  ст.54-10  ч.1 УК УССР подвергнуть наказанию 

в исправительно-трудовых  лагерях в отдаленных местностях Советского Союза сроком на три (3) 
года 5.  

____________________________ 
1 Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 5279-р., арк. 11, 11зв. 
2 Там само, арк. 19, 19зв. 
3 Там само, арк. 25зв.  
4 Там само, арк. 26зв. 
5 Там само, арк. 53зв. 

х х х 
Д о к у м е н т  № 1  

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ М.Ф.КАЗІНА, СВIДКА У СПРАВІ  БУХГАЛТЕРА ШАХТИ  
"КАРБОНІТ" (м. ЗОЛОТЕ  ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКРАДИ) Т.М.КУРОПАТКИ 1

                                              9 серпня 1938 р. 
ВОПРОС: Что вам конкретно известно о к[онтр]р[еволюционной] деятельности Куропаткина 

Т.М.? 2  
ОТВЕТ: Работая в школе горпромуча шахты "Карбонит"  бухгалтером, последний умышленно  

запутывал учет, с учащимися обращался очень грубо , чем самым дезорганизовывал учащихся,  созда-
вал искусственное недовольство . 

Среди сотрудников, в общественных местах вел себя очень  скрытно,  но при частных беседах  с 
отдельными  лицами   не  выдерживал  и  проявлял  большое  недовольство  существующим  строем 

3.  
 

 
Д о к у м  н т  № 2 е 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ СВIДКА А.О.МОЖАЄВА 
13 серпня 1938 р. 

ВОПРОС: Что вам конкретно известно о вредительской и антисоветской деятельности Куропат-
кина Т.М.? 

ОТВЕТ: Работая в школе горпромуча шахты "Карбонит" в качестве бухгалтера, Куропаткин 
умышленно запутывал учет, с учащимися обращался очень грубо, чем самым создавал искусственное 
недовольство среди учащихся, дезорганизуя этим самым работу. 

Среди сотрудников, в общественных местах вел себя очень скромно, но при частных беседах 
проводил антисоветскую агитацию, проявляя большое недовольство существующим строем 4.  

 
Д о к у м  н т  № 3 е 

З ПРОТОКОЛУ ОЧНОЇ СТАВКИ Т.М.КУРОПАТКИ I А.О. МОЖАЄВА 
 

7 вересня 1938 р. 
ВОПРОС А.О.: Повторите вкратце свои показания в присутствии Куропаткина. 
ОТВЕТ: Работая в школе горпромуча шахты "Карбонит" в качестве бухгалтера, он умышленно 

запутывал учет, с учащимися обращался очень грубо, этим самым создавал искусственное недоволь-
ство среди учащихся, дезорганизуя этим самым работу. 

Среди сотрудников, в особенности в общественных местах вел себя очень скромно, но при част-
ных беседах проводил антисоветскую агитацию, проявляя большое недовольство существующим 
строем 5.  

Д о к у м  н т  № 4 е 
З ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ЛУГАНСЬКОГО ОБЛАСНОГО СУДУ  

22 березня 1961 р. 
Постанову "трійки" УНКВС по Ворошиловградській області від 10 вересня 1938 року щодо Ку-

ропатки Тимофія Матвійовича 6 скасувати, а справу судочинством припинити за недоведеністю складу 
злочину. 

____________________________ 
1  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 8570-р., арк.17. 
2  Прiзвище переплутано. Правильно –  Куропатка. 
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3  Пiдкресленi рядки слiдчий потiм майже дослівно переписав з цього протоколу у два наступнi. 
4  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 8570-р., арк. 19, 19зв. 
5  Там само, арк. 24, 25. 
6  Був засуджений до розстрілу і страчений. 

 
 
 
 

КОМЕНТАР ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КРИМIНАЛIСТИКИ ЛУГАНСЬКОЇ АКАДЕМIЇ 
МВС IМ. 10-РIЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ, КАНДИДАТА  

ЮРИДИЧНИХ НАУК I.В.ПОПОВА 
 
 
Гортаючи сторiнки цих кримiнальних 

справ, дивуюся з абсурдностi звинувачень, упе-
редженостi, беззаконностi методiв "дiзнання".            

У жовтнi 1936 року уповноважений УДБ 
Лисичанського райвiддiлу Донецького об-
луправлiння НКВС УРСР Яловий порушив кри-
мiнальну справу про "контрреволюцiйнi час-
тiвки".            

Переконливих доказiв, якi б засвiдчували 
вину Чучука, зiбрати не вдалося. Якщо два 
свiдки заявили, що чули крамольнi спiви, то двоє 
iнших показали прямо протилежне...            

Як же повiв себе в такiй ситуацiї слiдчий, 
офiцiйна особа, покликана буквально "йти слi-
дом", ретельно вивчати, дослiджувати i об'єктив-
но аналiзувати всi обставини справи? У даному 
випадку не було нi дослiдження, нi об'єктивностi 
в оцiнцi показань свiдкiв. Слiдчий брав до уваги 
тiльки тi факти i фактори, якi вписувалися у за-
здалегiдь обрану ним обвинувальну схему, i 
вiдкидав усi iншi.            

Висновок про наявнiсть вини в дiях Чучука 
з юридичної точки зору необґрунтований i не-
об'єктивний. Адже, якщо звинувачуваний дiйсно 
спiвав образливi для влади та її керiвництва час-
тiвки, то необхiдно було довести, що робив вiн 
це з певною метою, з прагненням викликати у 
слухачiв антирадянськi настрої, довести, що дiї 
Чучука, вiдповiдно до iнкримiнованої йому 
ст.54-10 Карного кодексу УРСР, мали на метi 
завдання шкоди радянськiй владi. Але, як видно 
з матерiалiв справи, дане найважливiше питання 
взагалi не розглядалося, так само, як не врахову-
валися при визначеннi ступеня провини соцiаль-
не походження i стан звинувачуваного, рiвень 
його загальної i полiтичної грамотностi. Звину-
вачення будувалося на голiй абстракцiї: спiвав – 

i все! А з яких мотивiв? Чи, що найбiльш 
iмовiрно, взагалi без них, а просто через свою 
iнфантильнiсть i неосвiченiсть?            

Та найбiльш неосвiченим постає тут перед 
нами... саме слiдство.            

Здавалося б, на однобiчнiсть i не-
об'єктивнiсть дiзнання повинен був звернути 
увагу i вiдповiдним чином вiдреагувати суд. 
Однак вiн, дiючи в дусi часу, слiпо продублював 
фабулу звинувачення.  

Анi на попередньому, анi на судовому за-
сiданнi Чучуку не було забезпечено конститу-
цiйне право на захист. Залишився сам на сам з 
необ'єктивною судовою машиною. I вона спра-
цювала стандартно i жорстоко.            

Що ж до самих частівок, то в тридцятих 
роках мало хто не знав їх дослівно. Й саме ши-
рокою популярністю "крамоли" пояснюється 
вільне цитування її свідками Семенюком і Па-
щенком. 

Для часiв, про якi йде мова, характерне не-
хтування з боку слiдчих не тiльки фундамен-
тальними принципами юриспруденцiї, але й 
своїми службовими обов'язками, елементарними 
нормами порядностi.            

Зупинимося ще на одному з показових при-
кладiв. У справi по звинуваченню бухгалтера 
школи гiрпромучу шахти "Карбонiт" Куропатки 
Т.М. у шкiдництвi та антирадянськiй агiтацiї 
слiдчий Васильцов звiв такий найважливiший 
елемент дiзнання, як допит свiдкiв, до чис-
тiсiнької фiкцiї. Допитавши 9 серпня 1938 року 
свiдка Казіна, вiн через чотири днi практично 
дослiвно приписав усе мовлене ним iншому 
свiдку – Можаєву. Далi тi ж свiдчення повторенi 
i в протоколi очної ставки Куропатки з Мо-
жаєвим. 
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Обкладинки архівних справ Г.А.Чучука і Т.М.Куропатки. 

При ознайомленнi з названою справою 
впадає у вiчi повна юридична безпораднiсть 
слiдства, неконкретнiсть звинувачення, неба-
жання чи невмiння слiдчого аналiзувати факти, 
робити логiчнi висновки. До того ж слiдчий пе-
реплутав прiзвище звинувачуваного: замiсть 
Куропатки в усiх випадках iменує його Куропат-
кiним. I це теж характерний приклад того, з 
якою зневагою ставилися за тих часiв чекiсти до 
людей, з якою бездушнiстю ламали їх долi.            

У вересні 1938 року "трійкою" УНКВС по 
Луганській області Т.М.Куропатка був засудже-
ний до розстрілу і через три дні страчений. До 
сказаного хотiв би додати ще одне. Справи Чу-
чука i Куропатки, як i багато подiбних до них, 
зобов'язанi своїм виникненням зiнiцiйованiй 
владою масовiй iстерiї навколо пошукiв i вик-
риттiв "ворогiв народу" та "зрадникiв Бать-
кiвщини", яка з часом логiчно вилилася у сплеск 
репресiй тридцять сьомого i тридцять восьмого 
рокiв.  
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ЗАОХОЧЕННЯ ДОНОСИТЕЛЬСТВА  

 
Д о к у м е н т  № 1 

 
З ЦИРКУЛЯРУ ДОНЕЦЬКОГО ГУБКОМУ ЛУГАНСЬКОМУ ОКРУЖКОМУ КП(б)У 

ПРО ОБОВ'ЯЗКОВЕ  IНФОРМУВАННЯ  ВИБОРНИМ  ПАРТАКТИВОМ  ОРГАНIВ  ДПУ   
ПРО ПОЛIТИЧНУ СИТУАЦIЮ В МЕЖАХ ЇХНЬОЇ ДIЯЛЬНОСТI 

 
                                               21 жовтня 1923 р. 

                                               Сов[ершенно] Секретно 
                                               Вскрыть лично Секретарю 

                                               Окрпарткома или его заместителю 
 
Добейтесь во что бы то ни стало, чтобы секретари кусткомов, райкомов, секретари ячеек взяли 

на себя или поручили другому товарищу полную и систематическую информацию ГПУ о настроениях 
рабочих, о предметах недовольства, о контрреволюционных группах среди рабочих.  

 
Секретарь Губкома                                           (Криницкий) 
Зав[едующий] орготделом                                         (Ляпин) 
Зав[едующий] агитпропом                                 (Ольховой) 
 
ДАЛО. - Ф.П - 34, оп. 2, арк. 15. Машинопис. Завiрена копiя. 
 
 

Д о к у м е н т  № 2 
 
З ДОПОВIДНОЇ ЗАПИСКИ СТАРОБIЛЬСЬКОГО ОКРУЖКОМУ КОМСОМОЛУ  

ДО ЦК I ДОНЕЦЬКОГО ОБКОМУ ЛКСМУ ПРО ПОЛIТИЧНО-ШКIДЛИВI НАСТРОЇ  
СЕРЕД МОЛОДI 

 
                                                20 грудня 1934 р. 

                                                ЦК ЛКСМУ 
                                                тов.тов. Андреєву, Краєвському 

                                                Донобком ЛКСМУ 
                                                тов.тов. Мускiну, Гейро 

 
Комсомолець Пархоменко Ю.К., студент Старобiльського технiкуму комосвiти, коли йому спо-

вiстили про смерть тов.  Кiрова, заявив: 
"На 800 грам хлiба побiльшало". Пархоменко з лав комсомолу виключений. 
Кравцов, студент Старобiльського педагогiчного технiкуму, пiд час суботника на будiвництвi 

магiстралi Москва-Донбас прирiвняв комсомольський суботник до "рабовладельческого периода". 
Кравцов виключений з технiкуму, комiтет технiкуму розпустили й секретаря  Попова виключили 

з комсомолу. 
 
Секретар 
Оргбюро Старобiльського ОК ЛКСМУ         Пiдпис                    Сухий 
 
ЦДАГО України. - Ф. 7, оп. 1, спр. 1114, арк. 112-114. 

 
 

Д о к у м е н т  № 3 
 

З ПРОТОКОЛУ ЗАСIДАННЯ БЮРО ЛУГАНСЬКОГО МIСЬККОМУ КП(б)У 
9 серпня 1936 р. 

Совершенно секретно 
Предложить всем парторганизациям на очередных партсобраниях обсудить передовую "Правды" 

"Уметь распознавать врага". 
Секретарь Ворошиловградского 
Горпарткома                                                    Пiдпис. 

ДАЛО. - Ф.П - 5, оп.1, спр. 569, - арк. 167. Машинопис. Копiя. 
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Д о к у м е н т  № 4 
 

ЛИСТ-ДОНОС ДИРЕКТОРА ДОНЕЦЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТЕХНIКУМУ НА ВЧИТЕЛЯ 
СШ № 20 м. ЛУГАНСЬКА .Г.ЧЕРЕДНИЧЕНКА П 

                                                         1 лютого 1936 р. 
Горотделу НКВД 
г. Ворошиловград, т. Шевченко 
Мне было заявлено студентом техникума, что он, будучи учеником 6-й группы, в 1930/31 гг.  

слышал, что Чередниченко, обвинялся в участии в С.В.У.1  и якобы в то время у него на квартире на-
шли какую-то переписку. Сейчас студент увидел его здесь, в Ворошиловграде, после проработки о 
троцкистско-зиновьевском блоке 

2,  он заявил мне об этом. 
 
 Директор техникума                                               Пiдпис 
 
Архiв УСБУ в Луганськ
___________________ 

iй обл., - спр. 14853-р., арк. 1. Рукопис. Оригінал. 
 
 1 Спiлка визволення України. 
2 Маються на увазi, напевно, збори по обговоренню чергових настанов ЦК ВКП(б) щодо посилення 

сті і викриття "ворожих елементів".  пильно  
Д о к у м е н т  № 5 

 
З ДОВIДКИ ПРО ЗАСУДЖЕННЯ П.Г.ЧЕРЕДНИЧЕНКА   

                                                 15 травня 1939 р. 
СПРАВКА  

Чередниченко Павел Григорьевич, 1901 года рождения, осужден тройкой УНКВД по Дон[ецкой] 
области 29/XII [19]37 г. к 10 г[одам] ИТЛ 

1. 
  
Инспектор 1-го спецотдела 
УНКВД по Сталинской области 2                               Пiдпис 
 
ДАЛО. - Ф.Р - 3747, спр. 14853-р., арк. 25. Рукопис. Копiя. 
___________________ 
 
1 Реабiлiтований у 1989 роцi. 
2 3 червня 1938 року Донецька область була поділена на дві області – Сталінську і Луганську.  

Д о к у м е н т  № 6 
 

З РЕЗОЛЮЦIЇ, УХВАЛЕНОЇ НА МIТИНГУ ГIРНИКIВ ШАХТИ IМ. Й.СТАЛIНА 
ТРЕСТУ "ВОРОШИЛОВГРАДВУГIЛЛЯ"  

                                                   1 лютого 1936 р.  
Наша шахта им. Сталина – одна из лучших механизированных шахт Донбасса, была поражена 

вредительством. Троцкисты-диверсанты ставили своей целью развалить эту шахту-новостройку через 
троцкиста Попова, который был прислан на нашу шахту для осуществления вредительских и дивер-
сионных актов. 

Этим негодяям в некоторой мере удалось осуществить свои гнусные планы. Враги портили ме-
ханизмы, извращали зарплату рабочих, разлагая труддисциплину. Вследствие всего этого, шахта была 
запущена и находилась в глубоком прорыве. 

Мы, рабочие и инженерно-технические работники шахты им. Сталина, заявляем органам НКВД: 
каждый рабочий будет чекистом; мы – ваш резерв, мы – ваши кадры. Мы твердо уверены, что желез-
ная рука НКВД под руководством Генерального комиссара Государственной Безопасности тов. Ежова 
раздавит всех фашистских гадов, всех врагов народа и окончательно очистит нашу родину от всякой 
контрреволюционной нечисти, пытающейся помешать нам строить счастливую радостную жизнь. 

Да здравствует вождь и учитель народа великий Сталин!  
Социалистический Донбасс. - 1936. - 2 февраля. 
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Д о к у м е н т  № 7 
 

З IНФОРМАЦIЙНОЇ ЗАПИСКИ УПРАВЛIННЯ НКВС НА ЗАПИТ ОБКОМУ КП(б)У ПРО 
НАЯВНIСТЬ КОМПРОМЕТУЮЧИХ МАТЕРIАЛIВ НА СЕКРЕТАРIВ РАЙКОМIВ КП(б)У 

 
                                                     3 березня 1938 р. 

 Совершенно Секретно 
 Секретарю Обкома КП(б)У 

                                                     лично тов. Пиндюр 
 
На запрос Обкома КП(б)У от 2.III-1938 года сообщаем, что первый секретарь Сватовского РПК 

КОМАРНИЦКИЙ Ипполит Владимирович и первый секретарь Беловодского РПК ТОРБА Михаил 
Алексеевич – проходят по показаниям осужденных врагов народа, как участники право-троцкистской 
организации. 

Первый секретарь Евсугского РПК Сафронов Тихон Константинович, по показаниям осужденно-
го врага народа ЗУБЕНКО, проходит как человек, близко связанный с врагом народа ПЕЛЕВИНЫМ. 

Первый секретарь Н[ижне]-Дуванского РПК МЕДВЕДЕВ Степан Петрович, по показаниям врага 
народа РАЙОМОВА, намечался для вербовки в контрреволюционную троцкистскую организацию. 

 
Пом[ощник]  нач[альника] УНКВД 
по Д[онецкой] о[бласти]                          Пiдпис                                                      Вронский 
 
Нач[альник] 4 отдела УГБ                         Пiдпис                                             С.Гольдман 
 
 
ДАДО. - Ф.П - 326, оп. 5, спр. 30, - арк. 27. Машинопис. Оригiнал. 

 
РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 

 
 
Мiж вмiщеними вище документами про-

глядається прямий причинно-наслiдковий зв'я-
зок. Наполягання на iнформуваннi органiв ДПУ 
про настрої серед населення, на чому загострю-
валася увага у циркулярi Донгубкому (документ  
№  1),  разом з багатьма   iншими подiбного роду 
партiйними настановами, зокрема, тими, що їх 
регулярно друкувала газета "Правда", вилилося 
на теренах колишнього Союзу РСР, у тому числi 
й на Луганщинi, у масове доносительство. 

Прагнення знати, чим живуть i дихають 
спiввiтчизники, примушувало компартiйну вер-
хiвку i органи НКВС невтомно i наполегливо, 
дiючи за принципом "батога i пряника", стиму-
лювати доноси людей одне на одного. Попри все 
це, як свiдчать архiвнi документи, настрої в 
рiзних шарах суспiльства далеко не завжди 
вiдповiдали бiльшовицьким iдеалам, якi настiй-
но втовкмачувалися у свiдомiсть людей партiй-
ними iдеологами.       

Один з прикладiв на пiдтвердження мовле-
ного – доповiдна записка секретаря Старобiльсь-
кого окружкому ЛКСМУ Г.Г.Сухого на адресу 
ЦК i Донецькому обкому ЛКСМУ (документ 2).       

I в наступнi роки партiйнi структури праг-
нуть нагнiтати в суспiльствi обстановку пiдозрi-

лостi i доносительства, спираючись в цьому на 
допомогу парторганiзацiй, працiвникiв суду i 
прокуратури.       

Показова щодо цього постанова бюро Лу-
ганського мiськпарткому "Про передову газети 
"Правда" – "Вмiти розпiзнавати ворога"  (доку-
мент № 3), яка була надрукована сьомого серпня 
1936 року.       

На численних мiтингах та зборах, що масо-
во проводилися тодi на промислових пiдприєм-
ствах, у колгоспах i радгоспах, наукових закла-
дах та установах (документ № 6), робiтникiв i се-
лян, представникiв iнтелiгенцiї закликали уваж-
нiше придивлятися одне до одного, виявляти й 
знешкоджувати "ворогiв народу".       

Та всього цього режимовi здавалося замало. 
Влiтку тридцять сьомого Й.В.Сталiн зажадав 
бiльш ретельної перевiрки доносiв, визначивши, 
що коли "... в них буде правди хоча б на 5%, то й 
це хлiб". У людському вимiрюваннi тi проценти 
оберталися тисячами й тисячами неправедних 
вирокiв.       

Про характер, якого набуло доносительство 
на кiнець тридцятих рокiв у нашiй областi, 
свiдчить, промiж iнших, такий факт. У СШ № 13 
м. Луганська більше половини з 20 членiв пед-
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Супровідний лист Луганської окрпрокуратури  до скарги сількора, надісланий в окрвідділ 
ДПУ. Дата документа 8 квітня 1926 р. (ДАЛО.- Ф.Р-1176, оп. 3, спр. 5, арк. 217.) 

колективу фiксували буквально кожний крок 
своїх  колег,  прислухалися до кожного їхнього 
слова.  I  про  все  те,  що  могло  засв iдчувати  
неблагонадiйнiсть того чи iншого освітянина, 
повiдомляли у мiськвiддiл НКВС.Така ж картина 
спостерiгалася i у вищих навчальних закладах.  

Iстерiя, роздмухана більшовицьким режи-
мом навколо викриття "ворогiв", з часом стала 
наближатися   до  небезпечної  для  нього самого 
межi. Працiвники центрального апарату i ре-
гiональних управлiнь НКВС, розбещенi повною 
вседозволенiстю i безконтрольнiстю, стали, не-
хтуючи субординацiєю, збирати компромат й... 
на своїх прямих натхненникiв – партiйних ке-
рiвникiв, зокрема, секретарів партійних комі-
тетів різних рангів.  
         I лише тодi, вiдчувши серйозну небезпеку 
для самих себе, компартiйцi схаменулися. Ря-
тiвнi заходи вживалися по всiй вертикалi 

пiдпорядкування.  Одне  з  свiдчень тому – запит 
Донецького обкому КП(б)У вiд 3 березня 1938 
року до облуправлiння НКВС про справи пер-
ших секретарiв Сватiвського, Бiловодського, 
Євсузького та Нижньодуванського райкомiв 
партiї, яких чекiсти пiдозрювали у "приналеж-
ностi до правотроцькiстського блоку" (документ 
№ 7). Невдовзi по тому усi звинувачення проти 
них було знято.       

Поширенню доносительства сприяла не-
гласна система заохочення "сексотiв" органами 
НКВС. В одних випадках це могло бути сприян-
ня у просуваннi по службi, в iнших – мате-
рiальна допомога, у тому числi й грошове вина-
городження тощо.       

Доносительство давалося взнаки  довгi ро-
ки, обертаючись новими жертвами, згубними 
втратами.  
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 Партія організовувала і згуртовувала 
десятки мільйонів людей, спрямовувала їх 
енергію, їх волю і дії до єдиної мети – до 
перемоги. Війна ще і ще раз підтвердила, 
що немає сили, здатної розхитати цю не-
порушну єдність.                                                

Л.І.Брежнєв 
 

В роки Великої Вітчизняної війни за-
знали репресій 6425 земляків-військо-
вослужбовців. З них 1394, тобто прибли-
зно кожний четвертий, були засуджені 
до розстрілу. Щодо 166 з них вищі інстан-
ції замінили розстріл на інші міри пока-
рання. 

Кількість репресій, як засвідчив ана-
ліз, напряму залежала від стану справ на 
фронтах. Найбільша кількість притяг-
нень до судової відповідальності припа-
ла на 1942-1943 роки: відповідно 2216 і 
2365 вироків, винесених військовими 
трибуналами різних рангів. 

З переломом у ході війни після Ста-
лінградської битви кількість притягну-
тих до відповідальності військових, уро-
дженців і мешканців області  різко зме-
ншилася: у 1944 році таких було 490, у 
1945 – 413. 

Арешти і судові процеси проти війсь-
ковослужбовців тривали й після 9 трав-
ня 1945 року. 

Військовими трибуналами протягом 
1941-1945 років було також притягнуто 
до відповідальності і засуджено сотні 
осіб з цивільного населення області, у 
тому числі жінок і підлітків. 
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ТРИБУНАЛИ НА ФРОНТI I В ТИЛУ 

 
Д о к у м е н т  № 1 

 
З ПОСТАНОВИ ЦК КП(б)У "ПРО ДОБIР КЕРIВНИХ СУДОВИХ 

ПРАЦIВНИКIВ ДЛЯ ВIЙСЬКОВИХ ТРИБУНАЛIВ ВIЙСЬК НКВС" 
29 червня 1941 р. 

Особая папка                        
1. Зобов'язати обкоми КП(б)У до 2-го липня 1941 року додатково добрати 31 члена ВКП(б) з 

числа судових працiвникiв, якi мають юридичну пiдготовку i практичний досвiд з судової роботи, для 
направлення на роботу членами колегiй Вiйськових трибуналiв вiйськ НКВС. 

Списки вiдiбраних товаришiв подати до вiддiлу кадрiв ЦК КП(б)У. 
 
Центральний державний архiв громадських об'єднань України (далi – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 16, 

спр. 48, арк. 5. Машинопис. Оригiнал. 
 

Д о к у м е н т  № 2 
 

З ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ У СПРАВI ЛУГАНЧАН, ФРОНТОВИКIВ 
Б.I.АВДЄЄВА I М.У.САЗОНОВА – КОМАНДИРА ТАНКА I МЕХАНIКА- 

ВОДIЯ 205 ТАНКОВОГО ПОЛКУ 89 СТРIЛЕЦЬКОЇ ДИВIЗIЇ 
 

                                                 21 серпня 1941 р. 
 
Авдеев Борис Иванович, находясь на службе в Красной Армии, подрабатывал  членов своего 

танкового экипажа для сдачи в плен противнику. 
Сазонов Михаил Устинович, находясь на службе в Красной Армии, принимал участие в подго-

товке членов танкового экипажа к сдаче в плен противнику. 
Кроме того, высказывал пораженческие настроения. 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 25763-р., арк. 47. Машинопис. Оригiнал. 
 

 
Д о к у м е н т  № 3 

 
З ВИРОКУ ВIЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ 19 АРМIЇ 

У СПРАВI Б.I.АВДЄЄВА I М.У.САЗОНОВА 
 

                                                  23 серпня 1941 р. 
 
Сазонова Михаила Устиновича по совокупности содеянного и Авдеева Бориса Ивановича под-

вергнуть высшей мере уголовного наказания – расстрелу. Приговор окончательный и обжалованию  
не   подлежит 1. 

 
Арх iв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 25763-р., арк. 57, 57зв. Рукопис. Оригiнал.  
____________________________
 
1 Вирок було виконано 26 серпня. 16 жовтня 1997 року прокуратурою Луганської областi М.У.Сазонов 

і Б.І.Авдєєв реабiлiтованi за вiдсутнiстю в їх дiях складу злочину. 
 

Д о к у м е н т  № 4 
 

З ПОСТАНОВИ СЕРГОВСЬКОГО1 МIСЬКВIДДIЛУ НКВС 
ПРО АРЕШТ Т.П.ГАЙВОРОНСЬКОГО, УРОДЖЕНЦЯ СЕЛА 

МИХАЙЛIВКА2 ПОПАСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ, КРIПИЛЬНИКА 
ШАХТИ № 1-2 "НОВА ГОЛУБIВКА" 

                                                        9 квiтня 1942 р. 
 
Гайворонский Тимофей Филиппович, будучи военнообязанным, уклонился от эвакуации вглубь 

страны, остался проживать в селе, ожидая прихода немцев. 



     Реабілітовані історією.  Луганська область 

 
108

В период пребывания немцев в с. Михайловка Попаснянского района оказывал им содействие в 
изготовлении пищи. Выдал немцам раненого командира, оставшегося в селе в момент его занятия. 
Иронически высмеивал пленных красноармейцев 3. 

 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 1687-р., арк. 3-3зв. Рукопис. Оригiнал.  
_________________ 
 
1  У 1943 р. мiсту Серго було повернено попередню назву – м. Кадiївка. З 1985 р. – мiсто Стаханов. 
2  Нинi село Березiвське Попаснянського району. 
3 9 квiтня 1942 року Т.П.Гайворонський був арештований за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi, у 

зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабілітований у 1994 році. 
 

Д о к у м е н т  № 5 
 

З ВИРОКУ ВIЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ ВIЙСЬК НКВС ПО ОХОРОНI ТИЛУ 
ВIЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 1080 У СПРАВI КОЛГОСПНИКА КОЛГОСПУ 

IМ. ДЗЕРЖИНСЬКОГО СВАТIВСЬКОГО РАЙОНУ М.С.ЛИСЕНКА 
 

                                                   12 квiтня 1942 р. 
 
Подсудимый Лысенко в ноябре месяце 1941 г. во время эвакуации скота среди колхозников, со-

провождавших скот, высказывал антисоветские слова по адресу руководителей советского правитель-
ства. 

Лысенко Николая Савельевича лишить свободы в ИТЛ сроком на семь лет 
1. 

 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл.,  спр. 20293-р., арк. 36. Рукопис. Оригiнал.  
____________________________ 
 
1  Реабiлiтований у 1990 роцi. 
 
 

Д о к у м е н т  № 6 
 

З ВИРОКУ ВIЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ ВIЙСЬК НКВС ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСТI У СПРАВI МЕШКАНКИ м.ЛУГАНСЬКА, ПРОДАВЩИЦI 

ОВОЧЕВОГО МАГАЗИНУ Ф.С.КОШКIНОЇ 
6 червня 1942 р. 

 
Подсудимая Кошкина в октябре-ноябре месяцах 1941 года в беседах с соседями по дому выска-

зывала пораженческие настроения по отношению СССР в войне с Германией и неверие в сообщения 
Совинформбюро. 

Кошкину Феклу Сергеевну лишить свободы в ИТЛ сроком на шесть (6) лет 
1. 

 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл.,  спр. 20818-р., арк. 116. Рукопис.  Оригiнал.  
____________________________ 
 
1 Реабілітована у 1990 році. 
 
 

Д о к у м е н т  № 7 
 

З ОБВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ У СПРАВI УРОДЖЕНЦЯ м.ЛИСИЧАНСЬКА 
А.К.ЗАРИЦЬКОГО, КОМАНДИРА МIНОМЕТНОЇ УСТАНОВКИ 299 ОКРЕМОГО 

ДИВIЗIОНУ 84 ГВАРДIЙСЬКОГО МIНОМЕТНОГО ПОЛКУ 
 

                                                  17 березня 1943 р. 

Зарицкий Анатолий Кузьмич, поступив 22.XII-1942 г. на лечение в эвакогоспиталь № 3229 в 
г.Кагане 

1, с первых дней пребывания в госпитале начал вести среди раненых и больных контрреволю-
ционную профашистскую агитацию, как например: 

– восхвалял Гитлера и фашизм 
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– в клеветническом духе отзывался о подготовке к обороне в нашей стране 
– высказывал антисоветские суждения о действиях Красной Армии 
– выступал в защиту взглядов врагов народа Бухарина, Рыкова и Троцкого 
– возводил контрреволюционную клевету на коммунизм 
– высказывал антисоветские измышления о заработках в совхозах и колхозах. 
Допрошенный в процессе следствия обвиняемый Зарицкий виновным себя не признал. 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл.,  спр. 25512-р., арк. 52. Машинопис. Оригiнал.  
____________________________

1 Каганського району Бухарської областi, Узбецька РСР. 
 
 

Д о к у м е н т  № 8 
 

З ВИРОКУ ВIЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ 6 ЗАПАСНОЇ СТРIЛЕЦЬКОЇ 
БРИГАДИ СЕРЕДНЬОАЗIАТСЬКОГО ВIЙСЬКОВОГО ОКРУГУ 

 
                                                      12 квiтня 1943 р. 

А.К.Зарицкого лишить свободы сроком на 10 лет 
1. 

 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 25512-р., арк. 66зв. Рукопис.Оригiнал.  
____________________________

1 Реабiлiтований у 1995 році. 
 

 
Д о к у м е н т  № 9 

 
З ПОСТАНОВИ УКДБ ПО ВОРОШИЛОВГРАДСЬКIЙ ОБЛАСТI У СПРАВI 
КОЛГОСПНИЦI КОЛГОСПУ IМ. СТАЛIНА КРЕМIНСЬКОГО РАЙОНУ 

Є.Т.НЕЦВІТАЙ 
 

                                                        12 сiчня 1944 р. 

Нецвитай Евдокия Тимофеевна является женой изменника Родины Нецвитай Евстафия Данило-
вича. В сентябре месяце 1942 года в четвертой батарее 139 минометного полка была организована 
контрреволюционная изменческая группа, ставившая своей целью изменить социалистической Родине 
и перейти на сторону врага с оружием в руках, в которую входил Нецвитай. Осуществить переход 
Нецвитаю не удалось, так как с обеих сторон был сильный обстрел. 

Нецвитай Евдокию Тимофеевну выселить из пределов Ворошиловградской области совместно с 
членами семьи: дочь Нецвитай Наталья Астафьевна, 1937 г. рождения, дочь Нецвитай Мария Астафь-
евна , 1942 года,  с прикреплением к району поселения сроком на 5 лет 

1. 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21583-р., арк. 7-7зв. Рукопис.  Оригiнал.  
____________________________

1 Реабiлiтована у 1991 роцi. 

 
РЕДАКЦIЙНИЙ КОМЕНТАР 

   
 
З перших же днів Великої Вітчизняної 

істотно змінилися умови роботи вiйськових три-
буналів, оперативно змiцнених, до речі, фа-
хiвцями-партiйцями (документ № 1), принципо-
во іншим став контингент осіб, чиї справи дово-
дилося розглядати. Замiсть вигадуваних "змов-

никiв" i  "шкiдникiв", полювання на яких лихо-
манило командний склад Червоної Армiї у  
1937-1941 роках, зосередилися на викриттi й 
покараннi справжнiх  порушникiв воїнської при-
сяги – панiкерiв, симулянтiв, самострiлiв,  пере-
бiжчикiв. Та  ними  справа не обмежувалася...  
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Докладаючи зусиль до зміцнення боєздат-
ності частин і з’єднань, рішучого очищення їх 
від елементів, що розклалися, військюристи раз 
у раз припускалися грубих помилок.  

Типовий приклад – справа танкiстiв 
Б.I.Авдєєва i М.У.Сазонова  (документи № 2,3). 
Платою  за кожний з подiбних "промахiв" става-
ли чесне iм'я, гiднiсть, а дуже часто й життя во-
їнiв дiючої армiї.        

"Порушникiв" воїнської присяги трибунали 
виявляли не лише в районах  бойових дiй, а й у 
глибокому тилу, у частинах, якi перебували на 
формуваннi,  у вiйськових училищах i навiть... у 
госпiталях. Серед засуджених за висловлювану в 
розмовах з іншими пораненими критику по-
рядків в армії і країні в цілому був, зокрема, 
командир мiнометної  установки А.К.Зарицький 
(документи № 7,8).        

Як до зрадників ставилися трибунали до 
командирів  та рядових бійців, які не з своєї ви-
ни потрапляли в полон. Після визволення і по-
вернення на батьківщину їх судили з особливою 
жорстокістю. 

Не випадали з поля зору вiйськової Фемiди 
i суто цивiльнi особи. Приводами для їх засуд-
ження ставали несхвальні відгуки про окремі дії 
властей, вимушене виконання дрібних доручень 
німецьких окупантів, як правило, побутового 
характеру, сумніви щодо правдивості пові-
домлень Радінформбюро (документи № 4,5,6) 
тощо.  

Траплялося, що вироки, якi виносилися 
воїнам у фронтовiй обстановцi,  рикошетом били 
по їх рiдних у тилу. Колгоспницю Є.Т.Нецвітай 

(документ № 9)  разом з двома малолiтнiми 
дiтьми вислали за межi України як дружину  
засудженого до розстрiлу i страченого чоловiка 
Є.Д.Нецвітая (з часом  реабiлiтованого за вiдсут-
нiстю складу злочину!). Подiбного роду "под-
вiйнi  удари" були, до речi, явищем досить по-
ширеним.        

Значну групу репресованих становили осо-
би, слiдство у справах яких  через наближення 
лiнiї фронту не встигали здiйснювати на мiсцi. 
Таких,  звинувачуваних здебiльшого у балачках 
пораженського характеру, етапували  углиб 
країни – до "кращих часiв". Та багато для кого 
такi часи не наставали нiколи. Люди, яких у ходi 
пiслявоєнних перевiрок визнавали нi в чому не  
винними, про це, на жаль, вже не дізнавалися: 
гинули у важкiй дорозi, помирали у в'язницях, 
безвiсно губилися у безкрайнiх просторах схiд-
них регiонiв країни.  

Чимало роботи лишилося у трибуналiв i на 
пiслявоєннi роки. Дiючи  всупереч крилатому 
вислову "Переможцiв не судять!", вони, зокрема, 
притягали часом вчорашнiх фронтовикiв до 
вiдповiдальностi за "крамольнi" розповiдi про 
умови  життя i порядки, побаченi у визволених 
країнах Європи. Прискiпливо розбиралися  з усi-
ма тими, хто перебував на тимчасово окупова-
них ворогом територiях, хто, повiривши в обiця-
ну недоторканiсть, добровiльно повертався на 
Батькiвщину з таборiв для перемiщених осiб. Го-
ловним у ставленнi до таких спiввiтчизникiв  бу-
ла горезвiсна презумпцiя "винуватостi".        
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"БОЙОВI  ДIЇ" ЗА… УРАЛЬСЬКИМ  ХРЕБТОМ 

 
Д о к у м е н т  № 1 

 
З ПОСТАНОВИ НА АРЕШТ КУРСАНТА ВОРОШИЛОВГРАДСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ 

 АВІАШКОЛИ М.С.ПИЛИПЧУКА 
                                                    3 сiчня 1942 р. 

 
Я, уполномоченный ОО НКВД ВВАШ 

1  мл[адший] лейтенант госбезопасности КОЛАНЬКОВ,           
рассмотрев материал о преступной деятельности ПИЛИПЧУКА Николая Семеновича, 1923 года рож-
дения, уроженца города Первомайска Ворошиловградской области, украинца, беспартийного, курсан-
та ВВАШ, проживающего в гор[оде] Уральске 2, 

 
НАШЕЛ:  

что Пилипчук Николай Семенович в курсантской столовой проводил агитацию за коллективный 
отказ в приеме пищи, в результате чего курсанты, в количестве 53-х человек, пищу принимать отказа-
лись, 

 
ПОСТАНОВИЛ:  

Пилипчука Николая Семеновича подвергнуть аресту и обыску 
3.  

 
Д о к у м е н т  № 2 

 
З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ СВІДКІВ,  КУРСАНТІВ  3-ї  ЕСКАДРИЛЬЇ  

30 грудня 1941 р. 
ВОПРОС: Норма каши, по сравнению с предыдущими днями, была одинакова или нет?  
ОТВЕТ: Сегодня дали меньше, чем обычно.  
ВОПРОС: Кто был организатором, чтобы не делить кашу и требовать увеличения порции? 
ОТВЕТ: Основным организатором этого является курсант Пилипчук 4. 

 
Д о к у м е н т  № 3 

 
З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ М.С.ПИЛИПЧУКА 

8 сiчня 1942 р.  
ВОПРОС: Что Вас побудило на то, чтобы проводить агитацию за коллективный отказ от приема 

пищи курсантами 29.XII - 41 г. на завтрак? 
ОТВЕТ: На протяжении моей службы курсантом ВВАШ были случаи, когда мне не хватало пи-

щи, т.е. я не наедался даваемой порцией в курсантской столовой, и я пытался кушать и кушал по два 
раза, за это получал взыскания, а поэтому, находясь на завтраке в курсантской столовой 29 декабря 
1941 года, я решил проводить агитацию за коллективный отказ приема пищи курсантами с целью до-
биться этим добавки пищи, т.к. на мое мнение на завтрак 29/ХП-1941 г. пища была выдана в умень-
шенных порциях. 

В принятии мной решения о проведении агитации за коллективный отказ приема пищи курсан-
тами со мной никто не участвовал, а я это сделал один по своей инициативе 5.  

 
 

Д о к у м е н т  № 4 
 

З ПРОТОКОЛУ ЗАСIДАННЯ  КОМСОМОЛЬСЬКОГО  БЮРО   
3-ї  ЕСКАДРИЛЬЇ 

                                                  13 сiчня 1942 р. 
СЛУШАЛИ:  
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Разбор пе               рсонального дела к[омсомоль]ца Пилипчука Н.С. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

 
Пилипчука Н.С.  за организацию коллективного отказа от принятия пищи курсантами в столовой 

из комсомола исключить 6.  
Д о к у м е н т  № 5 

 
IЗ ЗВИНУВАЛЬНОГО ВИСНОВКУ У СПРАВI М.С.ПИЛИПЧУКА 

 
                                                   13 сiчня 1942 р. 

 
Предъявленное Пилипчуку Николаю Семеновичу обвинение считать доказанным и следствием 

законченным. 
Дело направить для внесудебного рассмотрения на Особое совещание при НКВД СССР, хода-

тайствуя о применении к обвиняемому меры уголовного наказания – лишения свободы сроком на 10 
лет 7.  

 
Д о к у м е н т  № 6 

 
З ПОСТАНОВИ ВIЙСЬКОВОГО ПРОКУРОРА 152 СТРIЛЕЦЬКОЇ 

БРИГАДИ, ВIЙСЬКЮРИСТА ЧОРНОВОЛА 
 

                                                    17 сiчня 1942 р. 
 
Х о д а т а й с т в у ю о применении к обвиняемому М.С.Пилипчуку меры уголовного наказания – 

лишения свободы сроком на 3 года с конфискацией лично принадлежащего ему имущества 8.  
 
 

Д о к у м е н т  № 7 
 

З ПОСТАНОВИ ПРО ПРИПИНЕННЯ СЛIДЧОЇ СПРАВИ  
ПО ЗВИНУВАЧЕННЮ М.С.ПИЛИПЧУКА 

 
                                                    14 лютого 1942 р. 

 
Я, мл[адший] следователь Особого отдела НКВД ЮжУралВО 

9  Ивин, рассмотрев материалы 
след[ственного] дела № 1808 по обвинению Пилипчука Николая Семеновича, 

 
НАШЕЛ: 

 
Из материалов дела усматривается, что инкриминируемое Пилипчуку обвинение – не соответст-

вует материалам дела и в действиях Пилипчука признаков преступления совершенно нет. 
При деле имеется копия докладной записки дежурного по школе, где он указывает, что поданная 

каша на 14 человек (т.е. с одного стола) была взвешена и установлено, что каша была подана по уста-
новленной норме. В норме ли была подана каша на остальных трех столах – ничем не установлено, 
поэтому показания свидетелей по этому вопросу – не вызывают сомнений. 

На основании вышеизложенного, – 
 

ПОСТАНОВИЛ: 
 
Следственное дело № 1808 по обвинению Пилипчука Николая Семеновича производством пре-

кратить.  Пилипчука из-под стражи освободить 
10.  

 
____________________________

 
1  Особливий вiддiл НКВС Ворошиловградської вiйськової авiашколи. 
2  На той час Захiдно-Казахстанської обл. Казахської РСР. 
3  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 9289-р., арк. 1, 1зв. 
4  Там само, арк. 11, 16. 
5  Там само, арк. 21, 21зв. 
6  Там само, арк. 40, 40зв. 
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7  Там само, арк. 42зв. 
8  Там само, арк. 45. 
9  Пiвденно-Уральського вiйськового округу. 

10  Архiв УСБУ в Луганській обл., спр. 9289-р., арк. 46-47. 
 

х х х 
  

Д о к у м е н т № 1 
 

З ПОСТАНОВИ НА АРЕШТ  РЯДОВОГО ОКРЕМОГО КУЛЕМЕТНОГО БАТАЛЬЙОНУ  
18-ї  ОКРЕМОЇ СТРІЛЕЦЬКОЇ БРИГАДИ А.А.РЯБОВА 

                                                     Квiтень 1944 р.  
Я, следователь Отдела контрразведки НКО "Смерш" 

1 18-й отдельной стрелковой бригады  стар-
ший лейтенант Алексеев, рассмотрев материалы о преступной деятельности Рябова Анатолия Анто-
новича, 

НАШЕЛ:  
Рябов А.А., состоя на службе красноармейцем отдельного пулеметного батальона, находясь в су-

точном наряде, 7 апреля 1944 года в 24-00 часа зашел в Ленинскую комнату, где, подойдя к висящему 
на стене щиту с монтажом портретов Членов политбюро ЦК ВКП(б), взял винтовку на изготовку в 
положение "к бою" и штыком винтовки нанес три прокола на портрете вождя народов. 

Совершенное Рябовым преступление достаточно подтверждено личным признанием Рябова 
А.А., протоколом воспроизводства происшествия и проведения эксперимента, а также косвенно про-
токолом экспертной комиссии и другими документами, собранными по делу. 

На основании изложенного, 
ПОСТАНОВИЛ: 

Рябова Анатолия Антоновича подвергнуть аресту и обыску 
2.  

 
Д о к у м е н т  № 2 

 
З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ А.А.РЯБОВА 

11 квiтня 1944 р. 
ВОПРОС: Вы заходили в какую-нибудь из комнат казармы во время дежурства? 
ОТВЕТ: Ни в одну из комнат во время дежурства я не заходил 3. 

 
Д о к у м  н т  № 3 е 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ А.А.РЯБОВА   
                                                    20 квiтня 1944 р. 

ВОПРОС: Что же Вы можете показать о прокалывании штыком винтовки портрета вождя в Ле-
нинской комнате? 

О
 
ТВЕТ: Об этом я ничего не знаю 

4.  

Д о к у м е н т  № 4 
 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ А.А.РЯБОВА 
                                                      22 квiтня 1944 р. 

ВОПРОС: Расскажите, при каких обстоятельствах получилось, что Вы прокололи портрет вождя 
народов? 

ОТВЕТ: Во время несения охраны я зашел в Ленинскую комнату, где сел на чугунную печь. Об-
локотившись на эту печь, поставил винтовку на ногу, взялся за ремень, и во время качания ноги у 
меня винтовка срывалась и задевала за стену, где висел смонтированный щит, на котором были порт-
реты руководителей: Вождя народов и членов ЦК политбюро 5.  
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Д о к у м  н т  № 5 е 
З ПОКАЗАНЬ А.А.РЯБОВА НА ЗАСIДАННІ 
ВIЙСЬКОВОГО ТРИБУНАЛУ 15 АРМIЇ 

                                                      25 травня 1944 р. 
Я, Рябов Анатолий Антонович, 1914 года рождения, 

уроженец села Нижнее Сорокино Сорокинского района 
6 

Ворошиловградской области, по соцпроисхождению из 
крестьян-середняков, по соцположению – рабочий, рус-
ский.  

По прибытии в пулеметный батальон 18-й 
О[тдельной] С[трелковой] бригады я сразу же встре-
тился с трудностями, в особенности на меня сильно 
повлияло то, что мне питания не хватало, а поэтому я 
занялся кражами... 

Я совершил всего 3 кражи: похитил более 1 кг сала 
на квартире майора Потапова, у которого производил 
ремонт печи, вторую кражу я совершил на спиртном 
заводе, где украл около 2-х кг рису, в третий раз я по-
хитил из каптерки батальона посылку, принадлежащую 
ефрейтору Зайцеву. В этой посылке находились сухари и 
масло.  

Портрет Й.В.Сталіна після "штикової 

атаки".  З  архівної  справи А.А.Рябова. 
За воровство на меня накладывали командиры 

взыскания, и вот, в связи с тем, что на меня накладывали 
взыскания, я проявил недовольство к командирам 

Красной Армии, а затем у меня это недовольство появилось к партии и Советскому правительству. Я 
считал руководителей партии и Советского правительства виновными в том, что у нас такие плохие 
условия и особенно я был недоволен Сталиным. Это недовольство в отношении Сталина у меня осо-
бенно проявилось за несколько дней до заступления на дневальство во внутренний наряд 7 апреля 
1944 года. 

Зайдя в Ленинскую комнату, я прошел по ней несколько раз, и вот в это время у меня почему-то 
появилась мысль проколоть портрет вождя народов. Ночь была светлая, и в Ленинской комнате было 
видно, что на стене висит большой плакат с портретами членов Политбюро ЦК ВКП(б), я подошел к 
этому плакату, взял винтовку на "изготовсь" и нанес три укола в портрет Сталина. После этого я вы-
шел из Ленинской комнаты, пошел в казарму и лег спать на свою постель 7.  

 
Д о к у м е н т  № 6 

З ВИРОКУ У СПРАВI А.А.РЯБОВА 
                                                        25 травня 1944 р. 

Военный  трибунал  15  Армии,  рассмотрев  в  закрытом  судебном заседании дело на рядового 
1-й роты пулеметного батальона – Рябова Анатолия Антоновича, 

ПРИГОВОРИЛ: 
Рябова Анатолия Антоновича лишить свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях 

сроком  на  десять лет 8.  
 
____________________________

1  "Смерть шпигунам", офiцiйна назва органiв радянської контррозвiдки у 1943-1946 роках. 
2  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 9573-р., арк. 2. 
3  Там само, арк. 15. 
4  Там само, арк. 20. 
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5  Там само, арк. 21, 21зв. 
6  З часом було включене до межi м. Краснодона. 
7  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 9573-р., арк. 118-118зв. 
8  Там само, арк. 121, 121зв. Реабілітований у 1960 році. 

 
КОМЕНТАР ДОЦЕНТА КАФЕДРИ КРИМIНАЛIСТИКИ ЛУГАНСЬКОЇ АКАДЕМIЇ МВС  

IМ. 10-РIЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТI УКРАЇНИ, КАНДИДАТА  
ЮРИДИЧНИХ НАУК I.В.ПОПОВА 

 
 

З початком війни справ у вiйськових 
юристiв побiльшало, у тому числi i в... глибоко-
му тилу,  далеко за лінією фронту.               

Унiкальною уявляється справа курсанта 
М.С.Пилипчука, звинувачуваного у контррево-
люцiйнiй вихватцi. Слiдство велося прискоре-
ними темпами, вже через 10 днiв пiсля арешту 
курсанта в обвинувальному висновку було за-
значено: "Звинувачення вважати доведеним i 
слiдство закiнченим."               

Зауважу: на той час достатнiх доказiв, якi б 
пiдтверджували вину курсанта, слiдству зiбрати 
не вдалося. По сутi, тут мало мiсце явище, 
вiдоме в юриспруденцiї як звинувачення особи 
без наявностi провини.               

В обвинувальному висновку пропонувалося 
передати справу Пилипчука до Особливої нара-
ди при НКВС СРСР – неконституцiйної караль-
ної структури. При цьому обвинувачi клопотали 
про засудження курсанта, вся "провина" якого 
полягала у тому, що страждав вiд постiйного не-
доїдання, до десяти рокiв позбавлення волi. Пра-
вда, в останнiй момент схаменулися i виправили 
цифру "10" на "3".         

Аморальна i незаконна метушня навколо 
"кашi" вiдбувалася в глибокому тилу, в один з 
найнапруженiших моментiв Великої Вiтчиз-
няної. Дрiбний iнцидент, який, коли б вiн тра-
пився, скажiмо, у трудколонiї А.С.Макаренка, 
вiдомий педагог погасив би за лiченi хвилини 
без персональних висновкiв, вiйськовi юристи 
звели в ранг особливо небезпечного злочину.               

Чому ж Рябов не тiльки вiдмовився вiд то-
го, що говорив на початку слiдства, але й пiдвiв 
пiд свiй "злочин" смертельно небезпечний по-
лiтичний ґрунт? Про це ми можемо сьогоднi 
тiльки здогадуватися, припускати рiзнi версiї – 
вiд залякування i катування пiд час допитiв до 
цiлком iмовiрної домовленостi мiж слiдчими i 
пiдслiдним. В результатi першi записували в свiй 
актив "розкриття" особливо небезпечного для 
режиму "злочину", а другий дiставав запевнення 
у поблажливостi суду i збереженнi життя. Та це, 
повторюю, тiльки припущення. Таємниця ли-
шається таємницею, хоча гриф "Секретно"з архi-
вної справи Рябова давно знято.    

В опису у данiй справi значаться 33 доку-
менти, складання яких потребувало вiдволiкання 
від основних занять на тривалий час зусиль бага-
тьох вiйськовослужбовцiв, юристiв, кримiналiс-
тiв, курсантiв...               

На щастя, далi трапилося явище для того 
часу аж нiяк не типове. Непомiрно роздута  
"справа" лопнула, як мильна бульбашка. На ви-

сотi становища виявився лише один з десяткiв 
офiцiйних осiб, якi займалися "бунтом в їдальнi", 
– молодший слiдчий Особливого вiддiлу НКВС 
Пiвденно-Уральського вiйськового округу Iвiн.  

"Справi", що "творилася" впродовж трьох 
мiсяцiв, вiн поклав край одним розчерком пера – 
припинив за вiдсутнiстю складу злочину.  

В ситуацiю, схожу з тiєю, в якiй опинився 
курсант М.С.Пилипчук, потрапив ще один наш 
земляк – рядовий кулеметного батальйону 
А.А.Рябов. Вiн був заарештований за те, що 
"багнетом зробив три проколи на портретi вождя 
народiв".              

У ходi слiдства i на судовому засiданнi Ря-
бов тричi докорiнно мiняв показання. Попервах 
усе заперечував, потiм пояснював прикрою ви-
падковiстю i, нарештi, "зiзнався" у цiлком свiдо-
мих злочинних дiях. Мотив "нападу" пояснив 
тим, що вважав Сталіна винним у поганому хар-
чуваннi вiйськовослужбовцiв.              

 Документи справи, в яких перелiчуються 
рiзного роду грiхи Рябова, були завiзованi ба-
гатьма вiйськовими i вiйськюристами у високих 
чинах. На жаль, серед них не знайшлося жодно-
го, хто б, як названий вище Iвiн, поглянув на 
справу  незашореними очима,  не побоявся взяти  
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Обкладинки архівних справ М.С.Пилипчука і А.А.Рябова.

на себе вiдповiдальнiсть за припинення шитої 
бiлими нитками справи. Не виявилося й таких, 
хто б задумався: а де саме у складний воєнний 
час бiльш потрiбен кулеметник Рябов – на 
фронтi чи у в'язницi?  

"Замахи" на портрети радянських вождiв 
траплялися й ранiше. Про один iз перших можна 
дiзнатися з Ленiнського збiрника ХХIV (сторiнка 
172).             

4 березня 1919 року спiвробiтники Цари-
цинської ГубЧК знайшли у примiщеннi однієї з 
установ міста покреслений i розмальований 
портрет В.I.Ленiна. Як швидко з'ясувалося, вчи-
нила таке спiвробiтниця установи В.В.Пер-
шикова. Її одразу ж заарештували.  Про те, що 
трапилося, повiдомили Ленiна. І він одразу ж дав 
на адресу голови Царицинської ГубЧК теле-
граму: "За спотворення портрета арештовувати 
не можна. Звільніть Першикову негайно, а якщо  
вона контрреволюціонерка, то стежте за нею". 

Тоді ж В.І.Ленін наказав своєму секретаре-
ві: "Нагадати мені, коли надійде відповідь голо-

ви надзвичкому. (А матеріал весь потім віддати 
фейлетоністам) ".  

За сталiнських часів "портретними спра-
вами" займалися вже не фейлетонiсти...  

І Рябов був не єдиним, хто на собi вiдчув 
суворiсть покарання за подібні витівки. 

За  "спотворення   портрета  Й.В.Сталіна" в 
номері "Ворошиловградской правды" за 21 лю-
того 1938 року дістала стягнення по "партійній 
лінії" і невдовзі була увільнена з посади редак-
тор газети Г.В.Вейц.  

26 вересня 1947 року Луганським обласним 
судом (облдержархiв, справа 22160-р.) були за-
судженi вiдповiдно до п’яти  i шести рокiв поз-
бавлення волi учнi Стахановської школи фаб-
рично-заводського навчання № 12 сiмнадця-
тирiчний    Г.М.Морозов   i    п'ятнадцятирiчний  
В.Ф.Перелигiн. Якось у присутностi кількох ін-
ших вихованців школи вони, як пізніше з’ясу-
валося, пустуючи, без будь-яких полiтичних мiр-
кувань, стрiляли з пневматичної зброї у портрет  
Й.В.Сталiна.  
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  В СРСР багато тисяч людей переслі-
дуються сьогодні за переконання в судо-
вому і позасудовому порядку – за релігійні 
вірування, за читання небажаної властям 
літератури, за прагнення до гласності… 

 
А.Д.Сахаров 

 

В епіграфі – слова з тексту нобелів-
ської лекції відомого правозахисника, 
що була прочитана у грудні 1975 року, 
коли „відлигу” вже змінив так званий 
„застійний період”. 

Переміни, які сталися на той час у 
діяльності каральних органів країни, 
повною мірою стосувалися й Луганщи-
ни. Зменшилася кількість судових справ 
політичного характеру: з 1956 р. і до ро-
зпаду СРСР їх було розглянуто всього 
близько 100 – 0,3 відсотка від загальної 
кількості. Але і в той період у ставленні 
вищого керівництва СРСР до проблеми 
„культу особи” мали місце відчутні ко-
ливання. 

Про них свідчать, зокрема, дані про 
кількість реабілітацій по нашій області: 
помітний сплеск у 1957 – 1960 роках, 
зведення нанівець у 1973 – 1986 і різке 
збільшення у  перші роки після здобуття 
Україною незалежності, набуття чинно-
сті законом „Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні”. Відпо-
відні цифри по названих періодах такі: 
1722 – 96 – 8829. 

Прикладом того, як за часів „відли-
ги” здійснювалося переслідування „іна-
комислячих” на Луганщині, може слу-
жити справа літпрацівника обласної 
комсомольської газети „Молода гвар-
дія” Г.Т.Гайового. Основні документи 
справи з коментарем головного її фігу-
ранта друкуються в цьому розділі кни-
ги. 



 Мовою документів 

 
119

 
ПРЕЗУМПЦІЯ  ВИНУВАТОСТІ 

 
 

Д о к у м е н т  № 1 
 

З АНКЕТИ ЗААРЕШТОВАНОГО ЖУРНАЛIСТА ОБЛАСНОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ГАЗЕТИ "МОЛОДА ГВАРДIЯ" ГАЙОВОГО Г.Т. 

                                                                1962 р. 
 
Фамилия, имя и отчество  Гаевой Григорий Титович 
Год рождения     4 февраля 1937 года 
Постоянное место жительства 
до ареста (подробный адрес)     г.Луганск, ул. Луначарского, 122 
Профессия и специальность    журналист 
Последнее место работы    литературный работник газеты 

 "Молодая гвардия" 
Национальность украинец 
Образование (указать,       высшее, 
что закончил)    факультет журналистики КГУ 
 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21349-р., т. 2, арк. 20-20зв. Рукопис.Оригiнал. 
      
 

Д о к у м е нт   № 2 
 

З ПРОТОКОЛУ ДОПИТУ Г.Т.ГАЙОВОГО 
17 травня 1962 р. 

 
[...] На первых двух курсах университета я начал лихорадочно приобретать знания, и тут, естест-

венно, возникали у меня различные вопросы по поводу тех или иных жизненных явлений, причину 
которых я хотел выяснить. Но преподаватели и старшие товарищи, к которым я обращался с такими 
вопросами, [...] либо отделывались общими фразами, наподобие того, что "поживешь – увидишь", или 
предупреждали, что таких вопросов задавать нельзя, так как они-де провокационные. 

Перелом наступил после XX съезда КПСС, разоблачения культа личности Сталина. 
Я был полон надежд на то, что теперь уже можно будет говорить свободно обо всем, свободно 

высказывать свое мнение. А мнения возникали и таковы, что дело не в отдельной личности, а во всей 
системе. [...] К этому примешалось разочарование отдельными руководителями партии и правитель-
ства.  

[...] У меня складывалось впечатление, что везде народ живет плохо и в материальном, и в куль-
турном смысле, что это не отдельные недостатки, а система, а раз система – значит, она суть порож-
дение общественно-политического и экономического строя. Отсюда вывод: чтобы устранить недос-
татки, надо как-то изменить систему. Но тут опять закрадывается сомнение: почему же тогда люди 
ничего не хотят изменять? И тут я делаю для себя другой вывод: люди не знают истинного положения 
вещей. Отсюда и пошла моя линия: надо раскрывать правду жизни или, как я иногда выражался, "от-
крывать глаза народу".  И в этом я видел свое призвание как журналиста 1. 

Вопрос: Чем же вы объясняете свои записи в дневнике, где вы указывали, что социалистический 
наш строй гнусный и мерзкий, и что существующий в нашей стране строй как был фашистским, так и  
остался? 

Ответ:  [...] Этими записями я выражал свое недовольство существующим  у нас в стране строем. 
Вопрос: В этом же дневнике вы возводите клевету на руководителя КПСС и советского государ-

ства, заявляя, что он якобы "бряцает оружием" и заявляет, что "нам не нужен свежий воздух". 
Ответ: Я был возмущен испытанием атомной бомбы в СССР и выступлением руководителя 

КПСС по поводу этого испытания. Поэтому и сделал  такие записи в своем дневнике. 
 

Архiв УСБУ в Луганськiй обл.,  спр. 21349-р., т. 2, арк. 76, 77, 79, 88. Рукопис. Оригiнал.  
___________________ 
 
1 Цi показання Г.Т.Гайового, включенi до протоколу, написанi ним  власноручно. 
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Д о к у м е н т  № 3 
 

З ВИРОБНИЧОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Г.Т.ГАЙОВОГО 
 

                                                       18 травня 1962 р. 
[...]  
Гаевой обладал определенными журналистскими способностями, однако был лишен чувства 

долга и ответственности. Он избегал важных заданий и зачастую вместо порученных тем брался за 
совершенно другие, не нужные редакции. 

Редакционный коллектив терпеливо относился к Гаевому, надеясь повлиять на него положи-
тельно, помочь ему изучить жизнь и стать настоящим комсомольским газетчиком. Однако эти усилия 
не возымели надлежащего действия. Гаевой прикрывался от них маской полушута, не пожелал идти 
навстречу коллективу, не посчитался с его заботой и мнением. 

Вел себя Гаевой замкнуто, ни с кем из редакции не дружил. Как комсомолец был пассивен. 
Очень мало работал над собой: почти совсем не читал книг. 

 
Редактор газеты 
"Молода гвардiя"                  Пiдпис                                                А.Гаврилов 
 
Председатель 
месткома профсоюза                                   Пiдпис                                             Л.Алексеева 
  
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21349-р., т. 3, арк. 178-179. Машинопис. Оригiнал.  
 

 
Д о к у м е н т  № 4 

 
З КАСАЦIЙНОЇ ЗАЯВИ  Г.Т.ГАЙОВОГО ДО ВЕРХОВНОГО СУДУ УРСР 

 
2 липня 1962 р. 

 
[...]  
30 июня 1962 года Луганский областной суд [...] присудил меня к пяти годам лишения свободы. 
Я считаю, что суд подошел к оценке и квалификации моей преступной деятельности неправиль-

но, приписав мне организационную работу по созданию антисоветской организации и умышленное и 
регулярное проведение антисоветской агитации среди моего окружения. 

[...]  
Все свидетели показывают, что я никогда не высказывался о борьбе с советским строем и тем 

более никого не призывал к его свержению. Я лишь говорил о системе недостатков, с которыми надо 
бороться. 

[...]  
Я прошу Верховный Суд УССР пересмотреть дело и наказанием более объективным, но менее 

суровым дать возможность мне искупить свою вину перед народом и советским государством. 
 
2/VII-1962 г.                  Підпис                                                                    Г.Гаевой 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21349-р., т. 4, арк. 20, 21. Рукопис. Оригiнал. 
 

 
Д о к у м е н т  № 5 

 
ПРО  ВIДМОВУ  У  ЗАДОВОЛЕННI  КАСАЦIЙНОЇ  СКАРГИ  Г.Т.ГАЙОВОГО.  

З УХВАЛИ СУДОВОЇ КОЛЕГIЇ У КРИМIНАЛЬНИХ СПРАВАХ  ВЕРХОВНОГО СУДУ УРСР           
                                                            25 липня 1962 р. 

[...] 
Гаевой, будучи антисоветски настроен, начиная с 1958 года, стал на путь антисоветской дея-

тельности. Он склонил к проведению борьбы против существующего в СССР строя сначала Макси-
менко 

1, а затем Пашкова 2.  
[...] 
Суд правильно оценил собранные по делу доказательства и вынес обвинительный приговор с 

учетом тяжести содеянного,  общественной опасности совершенных преступлений и личности осуж-
денного. 

[...] 
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Кассационную жалобу ГАЕВОГО Григория Титовича [...] оставить без удовлетворения, а приго-
вор Луганского областного суда от 30 июня 1962 года в отношении его без изменения. 

 
 
Председательствующий                 Пiдпис                                    В.Д.Ярославский 
 
Члены суда                                        Пiдписи                                     А.В.Ледникова 

                                                                   А.А.Таратухин 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21349-р., т. 4, арк. 28, 30, 30зв. Рукопис.Оригiнал. 
________________ 
 
1 Максименко Микола Антонович, близький приятель i однодумець Г.Т.Гайового, проходив з ним в 

однiй справi. Був засуджений до 2-х рокiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi. 
2 Пашков Iван Григорович, журналiст, товаришував з Г.Т.Гайовим, подiляв його погляди. Проходив у 

тiй же справi. Засуджений до 3-х рокiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi. 
 
 

Д о к у м е н т  № 6 
 

З ПОКАЗАНЬ Г.Т.ГАЙОВОГО – В'ЯЗНЯ 7-го ТАБIРНОГО ВIДДIЛЕННЯ 
ДУБРАВНОГО ВИПРАВНО-ТРУДОВОГО ТАБОРУ, – ДАНИХ ПIД ЧАС ДОПИТУ 

З ПРИВОДУ ЙОГО СКАРГИ НА АДРЕСУ КПК1 ПРИ ЦК КПРС 
 

                                                         29 червня 1965 р. 
 

 [...] 
По поводу недозволенных методов 

следствия: 
Арестовали без предварительной бесе-

ды со мной, тем самым лишили меня [воз-
можности] дать подробное объяснение по 
поводу того, в чем я подозреваюсь; 

Во-вторых: обращение со мной с пе-
рвых  же  дней  задержания  как с  преступ-
ником, не предъявив мне обвинения, точнее 
не доказав моей вины. 

Следствие заранее предрешило мою 

виновность. В-третьих: находясь в следст-
венной тюрьме, создали мне невыносимые 
условия для жизни: 

Заголовок публікації в газеті  "Літературна Україна" 
за 30 листопада 2000 року. 

а) поместили в сырую подвальную камеру со сквозняками, постригли наголо, производили 
обыск с раздеванием донага, 

б) кормили пищей, которую я по состоянию здоровья принимать не мог, т.к. я страдал гастритом 
острой формы, врачи не вызывались ни разу,  

в) лишили связи с родными, лишили меня передач и посылок, т.е. создали мне условия, при ко-
торых я не мог получать материальной помощи в виде питания и денег, положенных по закону.  

На предварительном следствии меня не били, оружием не угрожали. Но следует указать, что 
Абащенко 

2 неоднократно угрожал отправить меня в сумасшедший дом, если не буду давать показа-
ний. 

В отношении работы суда: 
1. Суд был закрытым, родственников на суд не допустили. 
2. В течение судебного процесса, который продолжался три дня, не предоставляли обеды, при-

нимал пищу только утром и вечером, причем вечером пища холодная, тем самым изнуряли физиче-
ски, чтоб сделать неспособным к защите. 

3. В судебном следствии вскрылись противоречия в показаниях одних и тех же свидетелей. На 
предварительном следствии они показывали одно, а в суде давали другие показания, однако суд про-
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тиворечия не устранял, во внимание не принял и в приговор вложил показания, данные на предвари-
тельном следствии. 

Г.Гаевой 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 21349-р., т. 4, арк. 88, 88зв, 89. Рукопис. Оригiнал.  
________________ 
 
1 Комiтет партiйного контролю при ЦК КПРС. 
2 Тодішній начальник слiдчого вiддiлу УКДБ по Луганськiй областi. 

 
Д о к у м е н т  № 7 

 
З ВИСНОВКУ ПРОКУРАТУРИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТI 

ПРО РЕАБIЛIТАЦIЮ Г.Т.ГАЙОВОГО 
                                                      15 серпня 1991 р. 

На Гаевого Г.Т. распространяется действие ст.1 Закона Украинской ССР "О реабилитации жертв 
политических репрессий на Украине" от 17 апреля 1991 года. 

 
Начальник следственного отделения 
УКГБ УССР по Луганской области            Пiдпис                               Г.Н.Ляхов 
Старший помощник прокурора 
Луганской области по надзору 
за следствием в органах 
госбезопасности 
советник юстиции                           Пiдпис                                          В.М.Набивач 
 
Архiв УСБУ в Луганськiй обл.,  спр. 21349-р., т. 4, арк. 117зв.  Рукопис. Оригiнал. 

 
КОМЕНТАР ПИСЬМЕННИКА Г.Т.ГАЙОВОГО, ГОЛОВНОГО ФІГУРАНТА 

КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ, ЩО СЛУХАЛАСЯ В ЛУГАНСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ СУДІ  
У 1961 РОЦІ 

 
Коли настала так звана "вiдлига", я навчав-

ся на другому курсi факультету журналiстики 
Київського держунiверситету. Засудження XX 
з'їздом КПРС практики знищення однопартiйцiв 
(а саме про них iшлося) за полiтичними мотива-
ми сприйняв як чергове окозамилювання забам-
буленого населення з боку тiєї ж злочинної вла-
ди, яка нiколи не гребувала нiякими методами, 
але час вiд часу при "змiнi караулу" могла вики-
нути "демократичне" колiнце на кшталт ста-
лiнського "Запаморочення..." Тож вiдверто, без 
побоювань висловлювати своє ставлення до 
всього, що дiється в країнi, – про таку можли-
вiсть було б наївно навiть думати, – саме так я 
тодi сприйняв лицемiрне "засудження культу 
особи". I все ж... I все ж наважувався говорити 
про те лицемiрство  навiть на семiнарах.       
       Такi погляди й поведiнка обернулися згодом 
виключенням з вузу. I в цьому я не був винят-
ком. Налякана зростанням "вiльнодумства" се-
ред студентської молодi, влада вдалася у 
вiдповiдь до заходiв, в яких зовсiм недавно сама 
звинувачувала сталiнський режим. Був, зокрема, 
засуджений до п'яти рокiв позбавлення волi 
старший за мене на два курси Борис Мар'ян, що 
чи не першим з когорти майбутнiх 

"шiстдесятникiв" насмiлився кинути справдi 
демократичний виклик режимовi. А потiм, у 
прагненнi знищити "крамолу" в коренi, властi 
репресували увесь наш факультет: на три роки (з 
1957 по 1959) припинили прийом абiтурiєнтiв.  

Що ж до мене, то невдовзi повернули сту-
дентський квиток, дозволили закiнчити навчан-
ня. Але, як я й передбачав i що потiм пiдтверди-
лося, взяли пiд негласний нагляд. Отож до реда-
кцiї луганської газети "Молода гвардiя" поїхав 
не лише з офiцiйним направленням, а й з "хвос-
том" неблагонадiйностi – попередженням мiсце-
вим правоохоронцям: пильнуйте, мовляв, за 
ним! На початку 1962 року "пильнування" завер-
шилося звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї 
i арештом.       

Почалися допити. Порiвнювати їх характер 
з методами дiзнання, що застосовувалися орга-
нами НКВС у 30-х роках, не можу, оскiльки сам 
не перебував у шкурi "тридцятникiв", а 
об'єктивних свiдчень про тодiшнi методи 
дiзнання ще не було. В усякому разi, мене не 
били нiжками вiд стiльцiв i палицями, не вдава-
лися до iнших подiбних методiв фiзичного впли-
ву. Робили ставку бiльше на моральний тиск, 
залякували вiдправленням у "психушку" або ж 
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максимально суворим вироком за небажання 
пiдписувати протоколи, в яких слiдчi писали 
часом не те, що я говорив, а те, що бажали вiд 
мене почути.       

Скажу вiдверто: не знаю, як би поводився я 
при застосуваннi тортур. А в нав'язаному менi 
полiтико-iнтелектуальному "двобої" прагнув не 
поступатися принципами, не пояснювати "кра-
мольнi" нотатки в щоденниках i думки, якi 
нерідко висловлював у спiлкуваннi з колегами-
журналiстами й близькими приятелями, зокрема 
з Миколою Максименком та Iваном Пашковим, 
чиїмось "згубним" впливом, помилковiстю суд-
жень, бравадою чи iнфантильнiстю. Добре розу-
мiючи, що тим самим наражаюся на пристрасне 
ставлення слiдства i суду, прямо заявляв про 
причини свого невдоволення тодiшньою внут-
рiшньою i зовнiшньою полiтикою партiї та уря-
ду, зокрема, відомими войовничими заявами 
М.С.Хрущова. Попри все це, не вiдчував явної 
упередженостi з боку слiдчого, який вiв мою 
справу, нехтування ним буквою i духом закону, 
образливих висловлювань на мою адресу.       

Не можу не сказати й про "службову" ха-
рактеристику, яку на запит слiдства написали на 
мене керiвники газети "Молода гвардiя". Вони 
знайшли в собi смiливiсть не вдатися до грубих 
пiдтасовок, але не наважилися на те, аби не за-
довольнити слiдство бажаним йому компрома-
том хоча б частково. Отож i приписали менi 
узятi iз стелi не кращi людськi якостi, хоча за 
бажанням могли б переконливо засвiдчити мою 
полiтичну неблагонадiйнiсть: я принципово не 
писав матерiалiв "на замовлену тему", скажiмо, 

горезвiсних схвальних "вiдгукiв трудящих" що-
до дiй партiї та уряду. З вдячнiстю згадую колег, 
якi хоч i вiдкрито не пiдтримали мене у скрутну 
хвилину, але й не опустилися до наклепiв та 
доносiв.       

Продовженням лiнiї поведiнки, якої дот-
римувався на допитах, вважаю й свою скаргу на 
адресу Комiтету партiйного контролю при ЦК 
КПРС вiд 29 червня 1965 року. Пов'язував її не 
стiльки iз сподiванням на пом'якшення мiри 
покарання, як з вiдстоюванням гiдностi, своїх 
громадянських прав.  

Визначений менi п'ятирiчний термiн вiдбув 
повнiстю. Але то була лише частина покарання – 
пiсля виходу на волю впродовж 20 рокiв менi по 
сутi не дозволяли працювати за фахом, хоча 
офiцiйного (судового) припису на це не було.  

Перебивався чорноробом, вантажником, 
кочегаром тощо.  

Лише в 1986 роцi змiг влаштуватися на ро-
боту в республiканську дитячу газету "Зiрка". Та 
почувався я в редакції дуже невпевнено: через 
кожнi два мiсяцi мене звiльняли, а потім знову 
зачисляли на щонайнижче оплачувану посаду – з 
тим, щоб я не набув офiцiйно статусу постiйного 
працiвника, i мене можна було, в разi чого, не-
гайно звiльнити з роботи.   

 
Г.  ГАЙОВИЙ.  

м. Київ, 
20 лютого 2003 року.  

 
      

 
        Нинi Г.Т.Гайовий – заступник голови Київської органiзацiї Нацiональної спiлки письменникiв України, 
автор кiлькох книжок поезiї i прози. 

 
ВIД РЕДАКЦIЇ 

 
 

У числi землякiв, репресованих на хвилi 
"вiдлиги" i так званого "застiйного перiоду", 
були луганчани П.С.Клепей та О.О.Потоцький. 
В їхнiх справах виразно проглядається головна 
тенденцiя тогочасної каральної системи − пере-
слiдування тих, хто чинив нехай найменший 
опiр полiтицi Кремля в нацiональному питаннi, 
виявляв сумнiви щодо її впливу на моральний 
стан суспільства. 

Наведемо короткi уривки з показань 
"iнакомислячих", даних ними на допитах і в ходi 
судових засідань, що відбулися відповідно у 
1958 і 1971 роках. 

        Клепей, робітник заводу ім.Пархоменка: 
– Визнаю, що у двох своїх листах до сестри 

і в листах до свого товариша я допустив кілька 
антирадянських висловлювань, справа в тому, 
що я весь час вороже ставився до радянської 
вдади і постійно мав ненависть до всього ра-
дянського. Причинами такого мого настрою 
були: по-перше, те, що вся моя сім’я була репре-
сована радянськими органами, а я у 1949 році 
був засуджений. Після відбуття строку покаран-
ня мені не дозволили повернутися на свою бать-
ківщину і навіть до місця заслання моїх рід-
них… 



Реабілітовані історією.  Луганська область  

 124

Я дійсно говорив, що українські націоналі-
сти вели не бандитську боротьбу, а війну за виз-
волення українського народу і за незалежну 
Україну, а Бандера є не бандитом, а вождем 
українського народу. 

20 березня 1958 р. Луганським  обласним су-
дом П.С.Клепей був засуджений до 10 років поз-
бавлення волі. Реабілітований у 1990 році. (Ар-
хів УСБУ в Луганській обл., спр. 20872-р.) 

Потоцький, художник-освітлювач Пала-
цу   культури ім.Леніна:  

– Я як учасник групи ("Партія боротьби за 
реальність ленінських ідей" – Ред.) зумів через 
робітницю Сєверодонецької міської друкарні 
(прізвища не пам’ятаю) роздобути близько 
кілограма шрифтів. У середині лютого 1970 р. я 
переїхав до м.Ворошиловграда, де поступив 
працювати  в Палац культури  ім.Леніна. Зв’язки 
з    учасниками   групи    постійно   підтримував. 

Я знав, що шрифт призначений для друку-
вання газети "Факел". ( Жодний номер її  не був  
навіть  підготовлений  до  друку. – Ред.) 

10 березня 1971 року Луганським обласним 
судом О.О.Потоцький був засуджений до 3 років 
позбавлення волі. Реабілітований у 1992 році. 
(Архів УСБУ в Луганській обл., спр.22688-р.) 

Час, коли розглядалися справи  П.С.Клепея 
і О.О.Потоцького, наклав відбиток на характер 
показань обох підслідних. Ні той, ні інший, як і 
Г.Т.Гайовий, не зазнавали в ході допитів вельми 
поширених у минулому заходів силового тиску.  

Тортури і фізичні знущання почали посту-
патися іншим, не таким жорстоким методам 
дізнання. Отож звинувачувані не давали пока-
зань під диктовку слідчих, а відверто говорили 
на допитах про свою незгоду з режимом, що 
перебував при владі, у питаннях внутрішньої і 
зовнішньої політики, висловлювали підтримку 
борцям за незалежність України, яких можнов-
ладці називали "бандитами" і "ворогами". Усі   
фігуранти  названих справ демонстрували не-
абияку волю, національну самосвідомість і 
гідність, сміливість. 
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О.Л.БІШАРЕВ 

    П О Е Т 

       З   Б Е Р Е Г І В 

       А Й Д А Р У  

 
              Іван Приблудний (Овчаренко Яків Петрович) 

        Народився 1 грудня 1905 р. в с.Безгинове Новоайдарського   
району. Поет,  близький  друг Сергія Єсеніна. Зазнав пересліду-
вань за небажання вихваляти режим і особисто генсека Сталіна. 
13 серпня 1937 р. Військовою колегією Верховного суду СРСР 
засуджений до розстрілу і того ж дня страчений. Реабілітований 
24 листопада 1956 року. 

 
 
 
 

Пам’ятник  поетові 
у селищі Новоайдар. 
 
 
Вiдлунням жовтневого перевороту у Петроградi загримотiла полями України громадянська 

вiйна.  Пiдхоплений її  вихорем,  пiшов  з  рiдного  села  Якiв Овчаренко. Майже пiвроку тривали його 
сповненi пригод мандри. У груднi 1920-го був затриманий у розташуваннi 2-ї  Чернiгiвської  дивiзiї  
Г.I.Котовського.  З ворожими вивiдачами, а  саме  таким  здавався  хлопець,  що  приблудився  до 
частини, деяким запопадливим особистам, суд у тi часи бував недовгим. Та Якову повiрив начальник 
Особливого вiддiлу дивiзiї Iван Вонiфатiйович Крилов.  I  на ознаку повної довiри взяв до себе 
їздовим тачанки. 

За Яковом вiдтодi мiцно закрiпилося прiзвище "приблудний", а Iваном  вiн став називати себе 
сам – на честь  "хрещеного  батька"  Iвана  Крилова.  Такий нехитрий секрет лiтературного псевдонiма 
поета 

1. 
Влiтку 1921 року  одержали  у дивiзiї наказ: увiльнити з армiї всiх неповнолiтнiх. З 

рекомендацiйним листом I.В.Крилова молодий Овчаренко їде до Москви, де його  влаштовують  в  
iнтернат для обдарованих дiтей.  

Та потяг до мандр, туга за Україною штовхають  Якова  на, здавалося  б, безрозсудний крок. Вiн 
тiкає з iнтернату i повертається  в  тi  мiсця,  де ще зовсiм  недавно  проходила  з  боями  його  дивiзiя.  
Майже  рiк  мешкає у Кам'янець-Подiльському.  I вже звiдти, з путiвкою комсомолу, знов вирушає до 
столицi. У 1922 роцi, сiмнадцятирiчним, стає студентом Лiтературно-художнього iнституту 2.  

Валерiй Брюсов, який  очолював  той  заклад,  зумiв  розгледiти  в хлопчинi з Луганщини ту 
"Божу iскру", що дається небагатьом. Повiрив  у  його високе призначення – i не помилився.  

Першi ж публiкацiї Iвана Приблудного у 1923 р. у журналi "Красная  нива" дiстали схвальнi 
вiдгуки. У числi iнших талант i темперамент побачив у поезiї Приблудного вiдомий на той час критик 
В.Львов-Рогачевський. У раннiх вiршах поета, позначених неприйняттям  мiської культури з її проти-
рiччями, вiдчувається чисте дихання  донецьких  полiв,  чується, як  по-молодому схвильовано б'ється 
його серце. У мiстi, "в  залiзо, в гранiт  закутому", людина, на думку Iвана Приблудного, вiдчуває себе 
неприкаяною, не зрозумiлою iншими. Тут немає нi "зелених рiчок", нi садiв, що стелять "пух 
смородиновий", нi гостроверхих тополь, у вiнках яких "зрiють бiлi личинки хат".       

Вже тодi до достоїнств його поезiї вiдносили не тiльки щирiсть i свiжiсть свiтосприйняття, але й 
ту легкiсть мови, коли здається, що вiршi народжуються нiби самi собою, без будь-яких зусиль i 
творчих мук.  

У 1923 роцi до Москви iз  зарубiжної  подорожi  повернувся Сергiй Єсенiн. Саме тодi й 
познайомився з ним Приблудний, потягнувся до знаменитого поета всiм серцем. Єсенiн  вiдповiв  
взаємнiстю:  вiн  одразу  ж  побачив  у молодому друговi  самобутнiсть i  талант.  I  вже  у  вереснi 
того  ж  1923-го прiзвище Приблудного згадується в листi Єсенiна до  своєї близької  знайомої, 
лiтератора Галини Бенiславської 

3.       
Початок нового навчального року у Брюсовському iнститутi було ознаменовано урочистим 

вечором. З читанням  своїх  вiршiв  виступали тодiшнi кумири  молодi – Маяковський,  Пастернак,  
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Асєєв,  Безiменський. Але всi з нетерпiнням чекали на Єсенiна. Зал зустрiв його овацiями.       
Пiсля Єсенiна настала довга пауза: нiхто з поетiв не наважувався вийти на сцену.  У той момент i 

з'явився Iван Приблудний.  Свiй  вiрш  "О, чернобровая Украйна" вiн  читав  чудово,  без  властивого  
багатьом  поетам "пiдвивання", невигадливо пiдкреслюючи його ритм i музикальнiсть помахом руки. 

О, чернобровая Украйна, 
Мой край премудрый и простой, 
Какая сказочная тайна – 
Твой затуманенный простор. 
Покину кручи и байраки, 
Покину хаты в рамках нив, 
И кто-то долго будет плакать, 
Косою очи заслонив... 

Пiсля того вечора Iван Приблудний  став одним з найближчих до Єсенiна молодих поетiв.  
Взимку 1923-1924  рр. Приблудним було  написано бiльшiсть вiршiв,  якi  увiйшли  до  його  першої 
збiрки "Тополь на  камне" (побачила свiт у 1926 р. у видавництвi "Никитинские субботники"). В їх 
числi: "Мне стыдно за мои стихи", "Город кирпичный, грозный, огромный", "Снова  крыши инеем 
одеты", "Юность", "Песнь о перепеле".  Вiдкрила збiрку вже згадувана "О, чернобровая Украйна".       

Оптимiзму сповнений вiрш "Луг венком покрыли лозы". Поета вiдзначають  у ньому тонке 
бачення природи, музикальнiсть вiршового ритму. Все тут рухається, спiває, радiє вiд усвiдомлення 
своєї необхiдностi у цьому свiтi. При  цьому природа, краєвид настiльки пiзнаються,  що  одразу ж  
уявляєш собi  картинку сiнокосу на луках за околицею батькового Безгинового, де несе свої чистi 
води "голубий Айдар": 

Скрип телег, волы и косы, 
Жаркий полдень, звон и гам – 
Гимн стогрудый, стоголосый 
Солнцу, воле и лугам. 
– Мы родились в этих долах, 
В этих долах мы умрем, 
Неустанных и веселых, 
Помяните нас добром!!! 
Солнце – влево, солнце – вправо, 
Ливни пламени – в плечо... 
– Ой, как жарко телу в травах, 
Ой, как сердцу горячо... 

Великий талант завжди в центрi уваги. Єсенiна оточував цвiт тогочасної творчої iнтелiгенцiї.  До 
цього кола повноправним членом увiйшов  i  Iван Приблудний.  

Єсенiн  схвалював  вiдвiдини  своїм  молодим  другом  творчих  вечорiв "Никитинские 
субботники".  На них бували найстарiша  росiйська революцiонерка В.М.Фiгнер, письменники  Леонiд  
Леонов, Всеволод  Iванов,  Лiдiя Сейфуллiна, Вiкентiй Вересаєв, Олексiй Новиков-Прибой.       

Входив Приблудний i до селянської групи при московському "Цеху  поетiв". Тодiшнiй  метр  
Сергiй  Городецький  писав: "Третє  поколiння  поетiв-селян – Акульшин,  Насєдкiн,  Iван  
Приблудний,  голос якого дедалi мiцнiє, – цiлком уже в революцiї..." 

4         
В  серединi  червня  1924  року  Єсенiн приїздить до Ленiнграда. В один з днiв його, а також  

Iвана Приблудного,  Олексiя Толстого, iнших поетiв i письменникiв  запросили  виступити  перед  
любителями красного письменства у Петергофi.        

"Чи треба говорити, – писав про ту  зустрiч у своїх спогадах близький друг О.Блока поет Вл. 
Пяст, – що нiчий успiх при  цьому  не  можна  було i зрiвняти з єсенiнським, який пiдкоряв усiх? 
Тiльки ще учень  i продовжувач Сергiя юний Iв. Приблудний привiв публiку у велике захоплення" 

5.        
На початку серпня того ж року Приблудний гостював у Сергiя Єсенiна в його рiдному селi 

Константиново на Рязанщинi.  Ось яким  бачився  тодi  наш земляк сестрi  поета  Олександрi  
Олександрiвнi  Єсенiнiй:  "Вiн  був  вiдчайдушний, задьористий, винахiдливий весельчак, який вмiє i 
посмiятися, i пожартувати, i поспiвати.  Та краще за все вiн читав вiршi. Особливо добре виходили  в 
нього "Гайдамаки" Шевченка  та  власний  "Петух".  Читав  вiн  якось  дивно просто, жестикулюючи 
правою рукою чи зрiдка поправляючи чорну  шапку  волосся, але  в його хриплуватому  голосi  було  
стiльки  виразностi,  що  важко  забути таке читання" 

6.        
Сiльчани потiм довго згадували, як Iван Приблудний учив константиновських дiвчат чудових  

українських  пiсень.       
Трапилося  тодi  й  таке.  Одного  разу,  повертаючись  додому  вночi, Приблудний  побачив  
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полум'я  над  дахом  одного  з будинкiв.  Не заспокоївся доти, доки  не  пiдняв  на  ноги  усе  село.  
Пожежу погасили.  Пізніше про це Приблудний  згадає  в "Балладе  о безумии и мудрых колоколах".       

Восени 1924 року не стало В.Я.Брюсова. Єсенiн пише некролог, де вiдзначає, як вiтав Брюсов усе 
нове, молоде i талановите: "В лiтературному iнститутi його iменi виростали i ростуть такi поети, як 
Насєдкiн, Iван  Приблудний, Акульшин та iн." 

7.        

        Наступного року iнсти-
тут був розформований, i ча-
стину  студентiв, у тому 
числi й Iвана Приблудного, 
перевели до Ленiнградського  
унiверситету. I тут, на бере-
гах Неви, вiн швидко вхо-
дить у мiсцевi лiтературнi 
кола,  бере дiяльну участь у 
культурному життi пiвнiчної 
столицi.       

         Грудень  1925-го.  До  
Ленiнграда  знову  приїхав   
Єсенiн. Приблудний зустрi-
чається з ним майже щодня, 
буває у нього в готельному 
номерi. Ось  вони удвох на 
одній з останнiх  фотографiй  
Єсенiна.  Приблудний  трохи  
нахилив до  нього голову, нi-
би прислухається до слiв 

старшого друга i вчителя...       
        Трагедiя,  що  розiграла-
ся  в  нiч  на  28  грудня  в  
"Англетерi", усвiдомлення того, що нiколи вже не буде поруч з ним  Єсенiна, –  у  це  було важко 
повiрити.  Як неприкаяний тинявся Приблудний по Ленiнграду. Пам'ять раз у  раз вiдсилала у тi свiтлi 
днi, коли писав вiн такi, присвяченi Єсенiну рядки: 

Я еще слаб, мне едва – восемнадцать, 
Окрепну – песней поспорим с тобой, 
Будем, как дома, – шутить, смеяться, 
Мой стройный, кудрявый, хороший мой... 

 
На початку 1926 року Приблудний повертається  до  Москви. З  хвилюванням бере в руки тiльки-

но видану свою першу збiрку – вже згадуваний  "Тополь  на камне".  Вiн добре сприйнятий не  тiльки  
читачами,  але  й  критикою. Вiктор Красильников  так  вiдгукується  про  автора:  "Iван  Приблудний  
з  молодого поколiння висуванцiв Жовтня найбiльш талановитий" 

8.   Знаходить теплi слова для 
характеристики поета i Валентина Динник: "Повторюється в I.Приблудному i особлива єсенiнська 
рисочка – його любов до смугастого кота, що бiгав за ним   "собачкою"  дiдiвською  пасiкою...  Але  в  
I. Приблудному  бiльше  хлопчачої заповзятливостi. Вона лунає i в рядках поета про себе: 

И как встарь, забыв тревоги, 
счастлив, глуп и рад, 
перепутал все дороги, 
растерял телят 

9.  
 
Кiнець 20-х рокiв.  Час важких випробувань  для  країни. Нелегко  жилося всiм, а талантам – 

особливо.  Довкола все гучнiше лунав захоплений хор, який вихваляв мудрiсть "великого  Сталiна".  
Заради  теплого  мiстечка  пiд сонцем чимало вiдомих поетiв забували про елементарнi норми моралi. 
Не раз натякали й Приблудному: мовляв, треба б написати панегiрик "найсвiтлiшому". Поет щоразу 
вiдмовлявся: не мiг вiн поступитися своєю совiстю.       

Бiльше того, Iван Приблудний прагнув  прямо  i  чесно  висловлювати своє ставлення до всього, 
що діялося в країнi,  доносити  до  читача  весь трагiзм становища, яке склалося. У 1927 роцi у 
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другому номерi журналу "Прожектор" вiн опублiкував вiрш "Баллада недоумений", в якому в особi 
пiвня намалював портрет Сталiна: 

С большим венком на голове, 
как всякий вождь, суров и хмур... 
...И был отцом он всех детей, 
был мужем всех перистых жен 
и был в республике своей 
всех больше лаской  окружен. 

Ця ж балада, але вже пiд iншою назвою – "Легенда"– була включена  поетом у збiрку "С добрым  
утром", яка вийшла у  свiт  в  1931  роцi  у  видавництвi "Федерация".       

Не менш зрозумiлий натяк на репресiї, що розгорталися в країнi, пролунав i у вiршi "Товарищ".  
Згадуючи  свого  вчителя  Сергiя Єсенiна, Приблудний  писав: 

Может быть, безобидный и кроткий,  
ты случайно обидел кого, 
и теперь часовым и решеткой 
отгорожен от мира всего... 

У  сiчневому  номері  "Нового  мира" за 1931 рік був надрукований  вiрш  Iвана Приблудного 
"Неотосланное письмо брату Максиму".  У  ньому  автор, немов батогом, стьобав бюрократiв вiд 
лiтератури.  На жаль, в останнiй  момент з  цього  твору  були вилученi найгострiшi рядки: 

Это вежливый подарок 
скопу снобов и гурманов, 
классу холеных овчарок 
и ученых доберманов, 
парикмахерам культуры, 
эрудитам геморроя, 
что кудахтают, как куры, 
в жажде высидеть героя, 
что возносят стяг свой пресный, 
как мигающий огарок,  
это – вежливый, полезный 
и последний им подарок... 

Чи треба говорити, з  якою  запеклiстю  сприймалися  пiсля  цього будь-якi новi вiршi поета. 
"Критики" Волков i Любович так  писали  про  другу збiрку Iвана Приблудного "С добрым утром": 
"...Вiдхiд вiд актуальних  проблем сучасностi  в  особистi  переживання,  порожнеча  i  нiкчемнiсть  
тематики, надокучлива  жага  мiщанського  щастя  i, нарештi,  пуста  словесна еквiлiбристика...  Перед 
нами на весь зрiст постає яскрава постать войовничого дрiбного буржуа" 

10.        
У  такому  ж  дусi  про  поета  писали  й  iншi  критики-пристосуванцi.       
Пiсля нетривалої "артпiдготовки" на сторiнках перiодичної  преси  шлях до  репресiй проти поета 

виявився вiдкритим. Заарештували Iвана Приблудного 17 травня 1931 року. Йому було пред'явлено 
звинувачення за ст.58-10 КК, а у просторiччi – "за язик". Але як не старався, не  ухитрявся  слiдчий  
Микола  Шиваров, вибити потрiбнi показання з упертого "хохла" так i не вдалося. Та слiдство через 
таку "дрiбницю" не забуксувало...       

23 серпня того  ж  року  постановою  Колегiї  ОДПУ Iван Приблудний  був засуджений до трьох 
рокiв вислання до  Астраханi.  Роки,  проведенi  в  цьому пiвденному портовому мiстi, були 
страшними. Нi роботи, нi засобiв до iснування... Єдиним, хто не вiдсахнувся тодi вiд поета  в  
побоюваннi  за свою власну долю, хто всiляко  пiдтримував  його,  був  знаменитий  артист Василь  
Качалов.       

Тягар вислання, однак, не зламав дух поета.  Iван Приблудний прагнув, як мiг,  брати участь у 
культурному життi Астраханi.  Але в  "клiтцi"  пiсня  не складалася, голос втрачав силу i виразнiсть.       

Повернувшись  у  1935  роцi  до  Москви,  поет  прагне  повернутися i до лiтературної дiяльностi.  
Але дверi столичних  журналiв виявилися  для  нього зачиненими.  Суворе  "табу"  на  свободу  
творчостi    обплiтало   павутинням неприйняття i замовчування.       

Що ж робити? Вiдступитися? Боротися? Поет обрав друге.       
Приблудний  подає  заяву  з  проханням  прийняти  його  до  Спiлки письменникiв СРСР.  

Обговорення пройшло у знущальнiй  формi. Керiвник  Спiлки В.Ставський "по-дружньому" порадив 
поетовi набути хорошої робiтничої професiї i назавжди кинути писати вiршi 

11.        
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Кiльце  невмолимо  стискалося.  Перший  "дзвоник"  пролунав  на  початку листопада 1936  року:  
Iвана  Приблудного  три  днi  протримали  у вiддiленнi мiлiцiї.  Розв'язка настала 31 березня  1937-го.  
Приблудного  заарештували i пред'явили звинувачення в тому, нiби вiн був активним учасником 
терористичної органiзацiї, що з 1924 року проводив  антирадянську  агiтацiю, розповсюджував 
наклепницькi вигадки проти керiвництва ВКП(б) i радянського уряду 

12.        
Слiдство вiв професiонал пiдземних казематiв Луб'янки М.Х.Шиваров, який славився серед колег 

майстернiстю у викриттi письменникiв  i  поетiв.  Це вiн допитував i "доводив" провину Осипа 
Мандельштама i Миколи Клюєва,  складав "висновки"  на  творчiсть  Андрiя  Платонова  та  iнших  
лiтераторiв. Загубив багатьох, але й сам, мабуть, подiлив їх  долю:  безслiдно  зник наприкiнцi 1937-го 
року.  На  допитах  Приблудний  мовчав,  не  назвав  жодного   прiзвища   своїх "спiльникiв".  Був  
вiрним  собi  до  кiнця.  Ось  що  згадувала  вдова поета Н.П.Мiлонова: "Щоразу, коли ув'язненим 
давали папiр для заяв,  Iван писав  на iм'я наркома Єжова знущальнi листи у вiршах" 

13.        
13 серпня 1937  року  пiсля  20-хвилинного  засiдання  Вiйськова колегiя Верховного суду СРСР 

засудила Iвана Приблудного до розстрiлу. Того ж дня вирок було виконано.       
Поета  не  стало,  але  iм'я  його  час  вiд  часу  фiгурувало   у протоколах, що їх складали 

московськi чекiсти.  При цьому в деяких з них  вiн звинувачувався уже в грiхах значно "серйознiших", 
нiж той, за який пiшов  пiд розстрiл. Ось приклад. 

Iз слiдчої справи № 14441 по звинуваченню Насєдкiна Василя Федоровича: 
 

"ДОВІДКА 

Насєдкiн В.Ф. є активним учасником терористичної  групи лiтераторiв,  до складу  якої  
входили  засудженi  до   вищої    мiри   соцiального    захисту терористи – М.Я.Карпов – 
колишнiй член ВКП(б) та I.Макаров – колишнiй  член ВКП(б), П.Васильєв – безпартiйний та 
I.Приблудний-Овчаренко.  Група  готувала терористичний  акт  проти   товариша Сталiна" 

14.        
Минули  роки,  перш  нiж  24  листопада  1956-го  вирок  щодо  Iвана Приблудного  скасували.  

Вiн  був  реабiлiтований.  Посмертно...       
Кращий  i неупереджений суддя дiянням людським – час. I  от  у  нашi днi  вiн  повернув  Українi  

iм'я  її  талановитого  i вiдчайдушного сина.  В останнi роки  до  читача прийшли три поетичнi збiрки  
Iвана  Приблудного:  "У родных  верб"  (Донецьк, 1985), "Избранное" (Новоайдар, 1993), "Избранное" 
(Сов.Россия,  Москва, 1986). З'являються статтi про поета i його творчiсть у перiодичнiй  пресi,  
виходять монографiї.  Ще в 1924 роцi Iван Приблудний писав у вiршi "Возвращение на Украину": 

   Я, гражданин, поэт и воин, 
   За все, что в бурях перенес, 
   Сегодня снова удостоен 
   Увидеть жизнь родных полос... 

I от поет повернувся на свою батькiвщину.  У 1989  роцi  в  селищi Новоайдар  поставлено  
пам'ятник  Iвану  Приблудному, а  в  селi  Безгиновому вiдкрито пам'ятну дошку на мiсцi, де колись 
стояв його отчий дiм 

15.  Розсипанi по рiзних виданнях, архiвах,  приватних  зiбраннях  вiршi Iвана  
Приблудного важко, але неухильно пробиваються до нас.  Немов омитi теплими  дощами,  вони 
сходять стиглим колоссям, даючи поживу розуму i серцю. 

___________________ 
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Л. І. АЛЕКСЄЄВА 

          

О    О П А Л Ь Н И Й  Б Р А Т  

                                                 С Т А Л І Н С Ь К О Г О  

                     Л А У Р Е А Т А  

 
            Горбатов Володимир Леонтійович 

          Народився у 1910 році в м.Первомайську Луганської облас-
ті, в сім’ї перукаря. Почав трудову діяльність учнем токаря. У 
1937 році очолив відділ агітації і пропаганди Луганського 
міськкому партії. Того ж року заарештований і засуджений до 
розстрілу. Вирок виконано 20 вересня 1937 року. Реабілітований 
10 серпня 1957 року.  

 

       Малюнок з газетної  

       публікації 1933 року. 
 
Володимир Горбатов був другим сином у бiднiй сiм'ї. Його старший брат Борис, який народився 

у 1908 роцi, став вiдомим радянським   письменником, спiвцем комсомольської юностi Донбасу, 
лауреатом сталiнських   премiй.  Молодший, Михайло, з'явився на свiт у 1912-му. Доля всiх трьох   
склалася трагiчно.         

Першим, у 27 рокiв, пiшов з життя вiд пострiлу ката Володимир. У сорок  першому загинув на 
фронтi молодший з братiв – студент Київського державного  унiверситету Михайло. Борис, здавалося 
б, обласканий увагою тих, хто стояв при владi, помер вiд тяжкої хвороби у неповнi 46 лiт, так i не 
дочекавшись реабiлiтацiї несправедливо репресованого брата.         

Пережила усiх своїх синiв мати – Олена  Борисiвна. Багато разiв зверталася вона у найвищi 
iнстанцiї з проханням переглянути справу Володимира, у невинностi  якого  не сумнiвалася. Просила 
реабiлiтувати сина, який  все своє життя вiддав комсомолу i партiї. Страхiтливою несправедливiстю 
вважала стара жiнка звинувачення Володимира в тому, що вiн, як зазначалося  у  кримiнальнiй справi, 
"будучи завербованим контрреволюцiйною троцькiстською органiзацiєю, проводив велику шкiдниць-
ку роботу по зриву рiшень партiї по  комунiстичному вихованню молодi в Донбасi" 

1.          
Довгий час на всi звертання надходили стандартнi вiдповiдi. Правильнiсть   вироку, мовляв, не 

викликає сумнiвiв. Бо ж були необхiднi показання свiдкiв.    
Та й сам Володимир Горбатов у ходi слiдства визнав себе винним.         
Та ось у п'ятдесят шостому роцi була додатково розслiдувана справа   колишнього секретаря ЦК 

ЛКСМУ С.Андреєва, репресованого свого часу за   "створення i керiвництво молодiжною 
контрреволюцiйною органiзацiєю". У ходi перевiрки з'ясувалося, що комсомольського секретаря 
засудили необґрунтовано. Невинними виявилися й iншi учасники "злочинної змови", у тому числi 
Iван Ханчас, який завiдував вiйськовим вiддiлом Донецького обкому комсомолу. Той самий Ханчас, 
що нiбито завербував у троцькiстську групу Володимира Горбатова. Вiдтодi й почав розплутуватися 
клубок, намотуваний довкола Горбатова та його колег брудними руками слiдчих-пристосуванцiв. I 
"справа" лопнула, як мильна  бульбашка: 

"Верховний Суд Союзу РСР 

Ухвала №  4H-03738   

Вiйськова  Колегiя Верховного Суду СРСР у складi: 
Головуючого: полковника юстицiї ЛИХАЧОВА 
Членiв: полковника юстицiї ПАРФЕНОВА, капiтана юстицiї ФРАДКОВА 

розглянула в засiданнi вiд 10 серпня 1957 року висновок заступника Генерального 
Прокурора СРСР у справi колишнього завiдуючого вiддiлом агiтацiї i пропаганди 
Ворошиловградського мiськкому КП(б)У ГОРБАТОВА Володимира Леонтiйовича, 1910 року 
народження, [...] засудженого  19 вересня 1937 року Вiйськовою Колегiєю Верховного Суду СРСР 
за ст. ст. 54-7, 54-8 i 54-11 КК УРСР до розстрiлу, з конфiскацiєю усього майна. 
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Заслухавши доповiдь т. Фрадкова  i висновок  помiчника Головного Вiйськового 
прокурора полковника юстицiї т.Логинова, 

ЗНАЙШЛА: 

Горбатов визнаний судом винним у тому, що вiн з 1936 року був учасником   
антирадянської троцькiстської органiзацiї i займався шкiдництвом.         

У висновку прокурора порушено питання про вiдмiну вироку i припинення   справи щодо 
Горбатова за вiдсутнiстю складу злочину, оскiльки додатковим   розслiдуванням з'ясовано, що 
данi, на яких ґрунтувалося звинувачення Горбатова, не вiдповiдають дiйсностi i що вiн був 
засуджений необґрунтовано. 

Розглянувши справу i матерiали додаткового розслiдування, Вiйськова Колегiя, 
погоджуючись з висновком прокурора, 

УХВАЛИЛА: 

Вирок Вiйськової Колегiї Верховного Суду СРСР вiд 19 вересня 1937   року щодо Горбатова 
Володимира Леонтiйовича за обставинами, якi заново   вiдкрилися, скасувати i справу щодо 
нього припинити за вiдсутнiстю складу злочину. 

 
Головуючий:                                (Пiдпис) 
Члени:                                                                        (Пiдписи)"  

2  
 
Отже, правда перемогла. Та життя невинно засудженому не повернеш...  А   скiльки корисного i 

потрiбного мiг би ще зробити для людей, для рiдної України   Володимир Горбатов – ця непересiчна 
людина, яка щиро вiрила в iдеали добра i справедливостi, боролася за їх здiйснення, не шкодуючи 
себе. Свiдчення тому – коротка, але насичена щирими пориваннями i добрими справами бiографiя   
Володимира.         

Як i багато його ровесникiв,  що народилися й виховувалися в сiм'ях  з малим достатком, вiн 
почав працювати зовсiм молодим. Опанував професiю токаря. Потiм – навчання в Артемiвському 
iндустрiальному технiкумi. В подальшому Володимир працює на одному iз заводiв у шахтарськiй 
Горлiвцi   (Донецька область). Став там секретарем комсомольського осередку пiдприємства, а з 
часом був обраний секретарем  мiськкому  комсомолу 

3.   
Звiдти Горбатова   переводять до Луганська. На ту ж комсомольську роботу. I на новому мiсцi 

вiн   швидко завойовує авторитет, загальну повагу.         
За  рекомендацiєю  ЦК ЛКСМУ комсомольцi мiста обирають В. Горбатова   першим секретарем 

мiськкому ЛКСМ України. Тодi ж молодi луганцi довiрили йому високу честь представляти їх 
iнтереси в мiськiй Радi. У вереснi 1934 року  мiськком КП(б)У ввiв Горбатова до складу членiв 
пленуму мiськкому, затвердив кандидатом у члени бюро. З новою силою проявляються вiдтодi його 
неабиякi   здiбностi, вмiння оперативно розбиратися у сутi проблем, швидко знаходити   оптимальнi 
шляхи їх розв'язання. I ще одна характерна риса: велика   працездатнiсть. Без Володимира Горбатова  
у 1934-1937 рр. в Луганську не обходилося жодне важливе починання, жодна суспiльно значима 
справа 

4.  Вiн завжди на виду, завжди там, де вирують пристрастi, робиться жива, конкретна справа.         

Згадує ветеран комсомолу М.Я.Кучма: "Хочу прямо сказати, що вiн був улюбленцем молодi, 
користувався значним авторитетом. За своїм характером Володимир був завжди життєрадiсним, вмiв 
правильно органiзувати комсомольську роботу. Нiчого негативного в його поведiнцi я не помiчала, 
нiяких висловлювань   проти радянської влади не чула.  В стосунках з iншими  вiн  був  ввiчливий  i   
витриманий". Високий професiйний  рiвень Володимира пiдтверджує також   ентузiастка молодiжного 
руху Д.Г.Пашковська, яка добре знала його  по  комсомольськiй роботi: "За своїм рiвнем Горбатов був 
грамотним, користувався   заслуженим авторитетом i вмiв надихати комсомольцiв на всiлякi заходи.    

Комсомольцями була виконана величезна робота по реконструкцiї   паровозобудiвного заводу" 
5.          

Реконструкцiя цього пiдприємства стала помiтною вiхою в iсторiї вiтчизняного транспортного 
машинобудування. Адже мова йшла не тiльки про будiвництво нових цехiв. По всьому виробничому 
ланцюжку впроваджувалися новi   технологiї, якi дозволили створити незабаром кращi в Європi 
надпотужнi й надшвидкiснi паровози "ФД" (Фелiкс Дзержинський) та "ЙС" (Йосиф  Сталiн).  Цi 
локомотиви демонструвалися на Всесвiтнiй виставцi 1938 року в Парижi, де були вiдзначенi першою 
премiєю i одержали золотi медалi 

6.          

У турботах Володимира Горбатова "Луганбуд" значився пiд номером один. I це зрозумiло: тут 
паралельно з виготовленням нового локомотива виховувався   новий тип робiтника. Тут, на одному з 
найбiльших пiдприємств країни, Володимир Горбатов практикою живої роботи перевiряв свої 
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мiркування щодо вдосконалення   дiяльностi  мiської комсомольської органiзацiї, посилення впливу 
молодих   робiтникiв на вирiшальних дiлянках матерiального виробництва.         

Були, зрозумiло, у комсомольського секретаря й iншi важливi справи. Заходилися, зокрема, 
луганцi допомагати комсомольським органiзацiям   примiських колгоспiв i радгоспiв у пожвавленнi 
роботи – i за короткий час у мiстi для них зiбрали 20 тисяч книг.         

Давалися рекомендацiї щодо вдосконалення дiяльностi клубiв, органiзацiї для сiльської молодi 
лекторiїв з питань внутрiшнього i зовнiшнього становища   країни. Нерiдко й сiльськi клуби 
ремонтувалися спiльними зусиллями. Багато часу забирала у Володимира робота  в  комiсiї по 
наданню практичної допомоги першим радянським полярникам-челюскiнцям, шефство над якими 
взяли у 1934 роцi   жителi Луганська.         

За iнiцiативою першого секретаря бюро мiськкому ЛКСМУ ухвалило рiшення про обов'язкове 
вивчення юнаками й дiвчатами iсторiї свого мiста. Тодi ж ЦК ЛКСМУ схвалив почин луганської 
комсомолiї щодо пiдготовки i складання молоддю нормативiв вiйськово-технiчного екзамену.          

На IX з'їздi ЛКСМ України, що проходив у Києвi з 2 по 8 квiтня 1936 року, Горбатов був 
обраний членом Центральної ревiзiйної комiсiї республiканської комсомольської органiзацiї. Того ж 
мiсяця вiн бере участь у роботi X з'їзду ВЛКСМ.         

Масштаби дiяльностi В.Горбатова, ступiнь її значущостi зросли з його переходом на роботу до 
Ворошиловградського мiськкому партiї – завiдуючим   вiддiлом агiтацiї i пропаганди. Про це свiдчать 
протоколи засiдань бюро мiськкому партiї за 1937 рiк, якi зберiгаються в обласному державному 
архiвi. Ось деякi iз записiв:         

"Для перевiрки складу працiвникiв районних i багатотиражних газет затвердити комiсiю у 
складi тт.[...] Горбатова"; "[...] Доручити тов. Горбатову у п'ятиденний строк скласти план 
полiтико-масової роботи серед робiтникiв [паровозобудiвного заводу], якi мешкають у селi  
Олександрiвка". "Вiдрядити до МТС для пiдготовки i проведення наради [з питань штучного 
запилення кукурудзи] таких товаришiв: [...] Горбатов  –  Волнухинська МТС" 

7.          

Засiдання бюро мiськкому проводилися тодi щотижня, а то й частiше. I практично на кожному 
фiксувалося по кiлька конкретних завдань на адресу Горбатова. Вiдповiдно до них Володимир 
Леонтiйович водночас займався багатьма важливими питаннями: допомога селянам по органiзованому 
початку сезонних  польових робiт, пiдготовка шкiл до нового навчального року, налагодження  роботи 
гуртка мiських есперантистiв 

8.           
В. Горбатов боровся з недолiками в роботi комсомольських органiзацiй, не хотiв миритися з 

хибами у керiвництвi ними з боку партiйних комiтетiв. Особливо гостро вiдчув важливiсть саме такої 
своєї позицiї, коли очолив   вiддiл агiтацiї i пропаганди мiськкому партiї. Сьогоднi не викликає 
сумнiвiв: принциповий, неупереджений погляд на становище, яке склалося на той час у молодiжному 
русi, смiливiсть мати i вiдстоювати свою особисту думку й стали причиною його переслiдування.        
У провину Горбатову ставилося, зокрема,  те,  що  вiн вважав необхiдним   пiдвищити роль комсомолу 
у  полiтичному  життi  країни, надати йому бiльшої самостiйностi у практичнiй роботi. Шкiдливими  
були  визнанi  також   висловлювання про необхiднiсть передати комсомолу керiвництво Тсоавiахiмом 
i  фiзкультурним  рухом, пiднести  його  роль  у вирiшеннi питань суто господарського характеру.         

Нiкуди правди дiти, тодi комсомольськими органiзацiями нерiдко керували полiтично 
малограмотнi партiйцi, подекуди в комсомольському апаратi привiльно почували себе групи людей, 
об'є-днаних не iдеєю, а схильнiстю до випивок та чвар. Досвiдченi в плетiннi iнтриг, вони не стiльки 
захищались вiд звинувачень з боку Горбатова, скiльки нападали на нього самi. Без будь-яких на те  
пiдстав  звинувачували  Володимира  в тому, що в областi не без  його участi розвалено полiтичне 
навчання серед молодi, особливо учнiвської. Що у вузах, технiкумах i школах принижується (страшно 
навiть вимовити таке!)  керiвна  роль товариша Сталiна 

9.          
Звiдси й потягнулася ниточка до того, що трапилося 18 липня 1937 року в   будинку № 54 по вул. 

Карла Маркса. Володимира Горбатова заарештували, зробивши  перед тим обшук. Вилучили 
блокноти, зошити iз записами, а також револьвер з  вiсьмома патронами. Цього виявилося достатньо 
для звинувачення у тероризмi. До речi, той револьвер був вручений Горбатову за сумлiнну роботу вiд 
iменi   Колегiї ДПУ України.   

Наступного дня вiдбулося закрите засiдання бюро  мiськкому. Присутнi на ньому не знайшли в 
собi мужностi ретельно розiбратися в пред'явлених Горбатову звинуваченнях. В ухваленому рiшеннi 
записали:  виключити з лав  КП(б)У  як ворога   народу 

10.          
Далi подiї розвивалися за здалегiдь продуманим сценарiєм. На допитi 22 липня Горбатову було 

пред'явлено звинувачення як "активному учаснику  контрреволюцiйної  органiзацiї  правих, що дiяла  
спiльно  з  українськими  буржуазними нацiоналiстами". З цим Володимир погодитися не мiг. Але не 
бажали   вiдступати вiд накресленої лiнiї  дiй i слiдчi. "Ламали"  Горбатова  бiльше   мiсяця.  Як саме – 
про це ми, напевно, вже нiколи не дiзнаємося. Можемо тiльки  робити припущення, виходячи iз  
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спогадiв  iнших  репресованих,  якi  вiдбулися  довгими роками табiрного "перевиховання". Вiрогiдно 
ж вiдомо одне. На наступних викликах до слiдчих Володимир  уже не заперечував  того, що  його 
"втягнули в контрреволюцiйну органiзацiю". 

З протоколу допиту В.Л.Горбатова  вiд 22 липня 1937 року: 

"Запитання: Коли i ким саме Ви залученi до контрреволюцiйної   органiзацiї правих? 
Відповідь: До контрреволюцiйної органiзацiї правих я нiколи i нiким не залучався". 

З протоколу допиту В.Л.Горбатова  вiд 27 липня 1937 року: 

" Запитання : Коли i  ким саме залученi Ви до контрреволюцiйної  троцькiстської  органiзацiї? 
Відповідь: До контрреволюцiйної троцькiстської органiзацiї молодi в Донбасi я залучений 

колишнiм заступником голови обласної ради Тсоавiахiму, колишнiм членом бюро обкому ЛКСМУ 
Ханчасом Iваном Захаровичем на  початку   1936  року" 

11.          

Зламавши Володимира на допитах, його швидко засудили й розстрiляли.         
Розгляд справи В.Горбатова розпочався о 13 годинi 40 хвилин 19 вересня 1937 року. На закрите 

судове засiдання не запросили жодного свiдка. Пiдсудний  визнав себе винним i попросив зберегти 
йому життя. Суддi, однак,  виявилися  несхитними. О 14-й годинi засiдання закiнчилося 
виголошенням вироку. 

"ВИРОК 

iменем Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк виїзна сесiя Вiйськової Колегiї 
Верховного Суду Союзу РСР у складi: 

Головуючого: Диввiйськюриста А.М.Орлова 
Членiв:  Бригвiйськюриста  А.Ф.Козловського i Вiйськового юриста I рангу  Ф.А.Климiна 
При секретаревi: Вiйськовому юристовi I рангу  А.А.Батнер 

У закритому судовому засiданнi в мiстi  Сталiно 19 вересня 1937 року  розглянула справу по 
звинуваченню  Горбатова  Володимира  Леонтiйовича [...]   у злочинах, передбачених ст. ст. 54-7,  
54-8  i  54-11  КК  УРСР.         

Попереднiм i судовим слiдством з'ясовано, що  пiдсудний Горбатов є активним учасником 
контрреволюцiйної троцькiстської терористичної органiзацiї, до якої був завербований у 1936 
роцi. [...] Використавши своє становище в  комсомолi – секретаря  Ворошиловградського 
мiськкому ЛКСМУ,  пiдсудний Горбатов  проводив  шкiдницьку  роботу, зривав втiлення у жит-
тя рiшень  партiї i комсомолу по комунiстичному вихованню молодi. Крiм того, Горбатов  подi-
ляв терористичнi  методи  боротьби  контрреволюцiйної органiзацiї, в якiй   вiн  перебував,  про-
ти  керiвникiв  партiї i радянського уряду. [...] Таким   чином, доведена вина пiдсудного  Горба-
това  у здiйсненнi  ним злочинiв, передбачених ст. ст. 54-7, 54-8 i 54-11 КК УРСР.         

На пiдставi викладеного i керуючись ст. ст. 296 i 297 КПК УРСР, Вiйськова  Колегiя 
Верховного Суду СРСР засудила: 

Горбатова Володимира Леонтiйовича  до вищої  мiри  карного покарання  –   розстрiлу  з  
конфiскацiєю  всього  особисто  йому  належного  майна.  Вирок  остаточний, оскарженню не 
пiдлягає i на пiдставi  постанови  ЦВК  СРСР  вiд  1  грудня 1934 року пiдлягає негайному 
виконанню. 

 

Головуючий                                                         (Пiдпис) 
Члени                                                       (Пiдписи)" 

12  

Вирок був виконаний наступного дня – 20 вересня. 

Але й пiсля смертi Володимира Горбатова не залишили у спокої. У протоколi   засiдання бюро 
мiськкому партiї вiд 1 вересня 1937  р.  записано:  "Про  члена   партiї Черняка Б.М.  Черняк, 
працюючи секретарем райкому комсомолу, був тiсно пов'язаний з ворогом народу Горбатовим i за 
вказiвкою Горбатова органiзовував  у себе на квартирi пиятики, споював комсомольський актив" 

13.          

Розправа з Володимиром Горбатовим рикошетом вдарила i по  його  старшому   брату Борису. У 
рукописнiй автобiографiї Б.Л.Горбатова, яка зберiгається в домашньому архiвi вдови письменника ар-
тистки Н.М.Архипової, є такi рядки: "У мене було два брати, обидва молодшi за мене: Володимир 
Горбатов, який працював секретарем Ворошиловградського мiськкому ЛКСМ, репресований у 1937  
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роцi. У зв'язку з арештом мого молодшого брата Володимира я був увiльнений вiд роботи в "Правде" i 
дiстав партiйне стягнення..." 

14        
Герої повiстi  "Нескоренi",  одного  з  кращих  творiв  Б.Горбатова, – земляки-луганцi, що нi за 

яких обставин не поступаються перед совiстю,  не зраджують своїм переконанням. Одним з таких не-
скорених був  i  рiдний  брат  письменника – Володимир Горбатов.  Таким i залишився назавжди в  па-
м'ятi тих, хто його знав. 

___________________ 

 
1
  Архiв УСБУ в Луганськiй обл, спр. 4090-р., арк. 68. 

2
  Там само, арк. 107, 107зв. 

3
  Демократична Україна. - 1992. - 17 вересня. 

4
  Там само. 

5
  Там само. 

6
  Г.В.Жданов. Верность традициям. - М., 1981. - С. 87. 

7
  ДАЛО.- Ф.П-5, оп.1, спр. 617, арк. 153,155-156,160. 

8
  Там само, спр. 616, арк. 71. 

9
  Демократична Україна. - 1992. - 17 вересня. 

  10
  ДАЛО.- Ф.П-5, оп. 1, спр. 617, арк. 195. 

  11
  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 4090-р., арк. 13-14. 

  12
  Там само, арк. 66, 66зв. 

  13
  ДАЛО.- Ф.П-5, оп.1, спр. 618, арк. 110-111. 

  14
  Демократична Україна. - 1992. - 17 вересня. 
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В.Ф.СЕМИСТЯГА  

    

       Р О З П Р А В А  

       З А   

       П Р О Т И Д І Ю   

       Р Е П Р Е С І Я М 

 
Усенко Степан Іванович  

           Народився 18 серпня 1909 р. на хуторі Пришиб Слов’яно-
сербського району Луганської області в сім’ї гірника. Перший 
секретар ЦК ЛКСМ України. Депутат Верховної Ради СРСР і 
УРСР, член ЦК Компартії України. 7 березня 1939 р. засудже-
ний до вищої міри покарання і того ж дня  розстріляний. Реабі-
літований 26 жовтня 1955 року. 

            Перший секретар  
         ЦК ЛКСМ України. 
             Фото 1937 року. 

 
У другiй половинi 30-х рокiв iм'я цiєї людини було широко вiдоме. А потiм одразу ж кануло у 

небуття, згадувати про Степана Усенка, звинуваченого у багатьох грiхах – шкiдництвi, тероризмi, 
привласненнi великих сум грошей з комсомольської каси тощо, стало справою небезпечною. Лише 
через пiвстолiття пiсля трагiчної загибелi українського комсомольця № 1 зв'явилися про нього першi 
об'єктивнi публiкацiї у пресi.             

Хто ж вiн – невинна жертва системи, що безжалiсно ламала людськi долi, чи державний 
злочинець, якого публiчно прокляв навiть... рiдний батько?             

Вiдповiдь на запитання дає очищена вiд очорнительських нашарувань бiографiя Степана 
Iвановича Усенка. Коротка i яскрава, як свiтло падаючої зiрки. Типова для представникiв тогочасного 
поколiння українських комсомольських лiдерiв, що швидко досягали значних висот, а потiм стрiмко 
падали вниз з поламаними крилами.             

Народився Степан Усенко 18 серпня 1909 року в багатодiтнiй шахтарськiй сiм'ї на хуторi 
Пришиб Слов'яносербського району Луганської областi. Рано залишився без матерi. 
Одинадцятирiчним пiшов вiдбiрником породи на Новосiльцiвський вугiльний рудник. Та невдовзi 
його закрили, i сiм'я у пошуках заробiтку вирушила до Москви. Там батько надовго захворiв, а Степан 
опинився у дитячому будинку.             

Серед ровесникiв, що пройшли вогонь i воду, нiкого й нiчого не боялися, провiнцiйному 
хлопчиську дуже легко було опинитися на другому, а то й на третьому планi. Вiн же швидко 
висунувся на перший. Нi перед ким не опускав очi, нiколи не лiз у кишеню за словом. Став одним з 
перших у навчаннi i роботi. Вступив до комсомолу. Почав випробовувати себе у громадських справах. 
Виходило непогано.             

Влiтку 1925-го, подорослiшавши, набравшись розуму й життєвого досвiду, повернувся у рiднi 
мiсця. Працював на будовах, потiм подався в геологорозвiдувальну експедицiю. Шукав вугiлля у 
щедрих надрах Донбасу, заводив нових друзiв. Виступав застрiльником корисних справ у 
молодiжному середовищi.             

Через чотири роки, двадцятирiчним, без вiдриву вiд роботи закiнчив робiтфак – фiлiал 
Днiпропетровського гiрничого iнституту. Освiта вiдкрила шлях до громадського визнання. Був 
обраний членом Ровенькiвського райкому ЛКСМ України. До кабiнету, на дверях якого повiсили 
табличку з його прiзвищем, з ранку до вечора йшли юнаки i дiвчата. Молодь мiста знала: вислухає, 
розбереться в проблемi, допоможе 

1.              
...Початок тридцятих рокiв. Робить свої першi кроки перша п'ятирiчка. I тут людський ентузiазм 

наштовхується на парадокс: Донбас вiдчуває гостру нестачу... вугiлля: бракує пiдземних робiтникiв. В 
ударному порядку здiйснюється масова мобiлiзацiя на шахти молодi. Степан Усенко – в центрi подiй. 
Працевлаштовує прибулих, органiзовує їх побут i дозвiлля.             

У листопадi 1932 року Усенка приймають до лав КП(б)У. Й одразу ж пiсля цього – призов у 
Червону Армiю. Служить на Житомирщинi. Одержує кiлька подяк вiд командування, завойовує 
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почесне право сфотографуватися бiля розгорнутого прапора вiйськової частини. Визрiває думка 
назавжди пов'язати життя з армiєю. За такий вибiр – його молодiсть, почуття обов'язку, романтика... 
Блискуче складає екзамен на звання командира вогневого взводу, i його залишають у лавах РСЧА 

2.              
Свiй двадцять четвертий рiк народження Степан зустрiв у дорозi. Командування вiдрядило його, 

молодшого командира, що подавав неабиякi надiї, у розпорядження Харкiвського вiйськового округу. 
Їхав i думав: "Що вирiшать там?" Вирiшили так, нiби вгадали його найзаповiтнiшу мрiю. Дали 
призначення в авiашколу. Ще через два роки Степан Iванович – iнструктор полiтвiддiлу авiацiйного 
з'єднання. Носить такi ж петлицi, як тодiшнi кумири радянської молодi, першi Герої Радянського 
Союзу, вiйськовi льотчики М.В.Водоп'янов, М.П.Каманiн, С.О.Леваневський...             

З Харковом була пов'язана й ще одна важлива i свiтла подiя в життi Усенка. Зустрiв свою давню 
добру знайому, ровеньчанку Нiну Цвєткову. Незабаром справили весiлля. У 1938-му народилася 
дочка Валерiя.             

По сходах, що вели вгору, Усенко пiднiмався, ступаючи одразу через два, а то й три щаблi: 
секретар комсомольської органiзацiї авiашколи, член мiськкому комсомолу, делегат IX з'їзду ЛКСМ 
України, делегат Х з'їзду ВЛКСМ, член ЦК ЛКСМУ...3  Подiбна стрiмкiсть, проте, не сприймалася 
тодi, як щось виняткове. В умовах розгулу в країнi сталiнських репресiй, збiльшення числа їх жертв 
раз у раз ставали вакантними вiдповiдальнi посади.             

Весною 1937-го над республiканською комсомольською органiзацiєю почали нависати хмари. 
ЦК ВКП(б), а слiдом за ним i ЦК КП(б)У в ультимативнiй формi зажадали "шукати i викорчовувати 
ворогiв народу" у молодiжному середовищi. Однак Центральний Комiтет ЛКСМУ з цим явно не 
квапився. Тi, хто виступав на IV пленумi ЦК (13 березня - 3 квiтня 1937 р.), у тому числi й Усенко, 
гостро говорили про недолiки, були самокритичними, але у "ворогiв" пальцями не тикали. Були 
одностайнi: "Ворогiв народу в нашiй органiзацiї немає!"             

Наслідки такої "слiпоти" не примусили довго на себе чекати. Органи НКВС провели численнi 
арешти, якими практично обезголовили українську комсомолiю. Тодi ж пiд тиском ЦК КП(б)У V 
пленум ЦК ЛКСМУ (липень 1937 р.) ухвалив безпрецедентне рiшення – розпустити бюро ЦК, 
замiнити апарат Центрального Комiтету. Почалася упереджена перевiрка виборних комсомольських 
органiв, редакцiй молодiжних газет 4.              

Кожний день приносив звiстки про новi "викриття" й арешти. Проте до Усенка доля була 
милостивою. Його рекомендували й обрали членом бюро ЦК ЛКСМУ.             

У серпнi 1937-го в Москвi проходив ІV пленум ЦК ВЛКСМ. Для участi у його роботi до столицi 
вирушила українська делегацiя на чолi з першим секретарем ЦК Г.Г.Сухим. Очiкувалося, що пленум 
затвердить його на посадi, яку вiн нещодавно посiв. Та несподiвано для всiх Сухого одразу ж пiсля 
приїзду...  вiдправили назад, до Києва. I там невдовзi вiн був арештований спiвробiтниками НКВС як 
"ворог  народу" 

5.              
Українську комсомолiю очолив Усенко. До виконання нових обов'язкiв вiн приступив у дуже 

вiдповiдальний момент: йшла пiдготовка до Х з'їзду ЛКСМ України. Перший секретар створив у 
зв'язку з цим спецiальну комiсiю з числа найдосвiдченiших молодiжних працiвникiв, якi уцiлiли пiд 
час розгрому республiканського комсомолу 

6. Разом з ними зайнявся аналiзом обстановки, що 
склалася, плануванням подальших дiй. Ретельно знайомився iз станом справ на мiсцях. Побачене й 
почуте в ходi вiдряджень суттєво допомагало в роботi над звiтною доповiддю. I вона, як мовиться, 
прозвучала. Але не обiйшлося й без неприємного моменту. При висуваннi кандидатур до нового 
складу ЦК пролунало запитання: "А чи не зв'язаний сам Усенко з ворогами?" На щастя, пiдтримки 
воно не дiстало. С.I.Усенко знову був обраний першим секретарем ЦК 

7.              
Степан Iванович багато зробив, щоб пожвавити роботу з молоддю. За його iнiцiативою була 

перебудована структура комсомольських органiв, утворений сектор iнформацiї. Виборнi працiвники й 
актив закрiплювалися за низовими ланками. У зв'язку з утворюванням нових органiзацiй довелося 
подбати про їх фiнансування, забезпечення випуску мiсцевих i республiканських молодiжних газет i 
журналiв 

8.               
На той час у країнi панувала атмосфера нестримного вихваляння генсека Й.В.Сталiна, його ролi 

у побудовi соцiалiзму, посилювалася спрямовувана ним кампанiя по боротьбi з "ворогами народу": 
шпигунами, диверсантами, нацiоналiстами тощо. У суспiльствi всiляко заохочувалися наклепи i 
доноси. Їх жертвою мiг стати кожний.              

Свого пiку гонiння на комсомолiю досягли у тридцять сьомому  i тридцять восьмому роках. 
Проте для Усенка тi роки складалися успiшно. Був обраний депутатом Верховної Ради СРСР по 
Прилуцькому виборчому округу Чернiгiвської областi, депутатом Верховної Ради України по Амур - 
Нижньо-днiпровському округу м. Днiпропетровська. I в московських, i в київських коридорах влади 
почувався гiдно i впевнено. У республiканськiй Радi був обраний секретарем комiсiї по реорганiзацiї 
структури i дiяльностi її президiї. Розробив i запропонував зразки посвiдчення i нагрудного знака 
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депутата, якi дiстали схвалення. Брав участь у пiдготовцi документiв для запланованих змiн в 
адмiнiстративно-територiальному подiлi України, особисто розглядав найбiльш складнi й заплутанi 
заяви та скарги, допомагав виборцям, у тому числi молодим людям, у розв'язаннi справ особистого 
характеру 

9.               
Тiснi стосунки з видними спiввiтчизниками, причетнiсть до нагальних питань державного 

масштабу – все, здавалося, пророкувало Степану Iвановичу гiдне продовження кар'єри, що так добре 
почалася. Був молодий, енергiйний, мав гострий аналiтичний розум, легко знаходив спiльну мову як iз 
скромними виборцями, так i з людьми, що обiймали найвищi посади у республiцi i Союзi... До того ж 
з початку 1939 року каральна машина дещо пригальмувала свої оберти. Складалося враження, нiби 
репресiї, яким у мiру своїх можливостей протидiяв Усенко, вiдходять у минуле. Почалися перегляди 
справ осiб, виключених з партiї i комсомолу, частину арештованих випустили на волю, вiдновили на 
попереднiх посадах.              

При ЦК ЛКСМУ була створена спецiальна комiсiя, яка вивчала "сигнали", що надходили 
поштою. Усенко уважно переглядав їх i бiльшiсть з доносiв вiдкидав як брехливi. Завдяки цьому було 
врятовано вiд необґрунтованих переслiдувань не одну сотню молодих людей. За iнiцiативою першого 
секретаря гострi питання, пов'язанi iз здiйсненням полiтики репресiй, розглядалися на засiданнях 
бюро i пленумах ЦК ЛКСМУ, у прийнятнiй формi аналiзувалися у молодiжнiй пресi 

10.               
Дихати стало легше, але цiлком небезпека не зникла. Як i ранiше, вона кружляла поруч. 

Донощики придивлялися, прислухалися, вичiкували, сигналiзували...              
У липнi тридцять восьмого С.I.Усенко був обраний делегатом ХIV з'їзду КП(б) України. На 

одному з його засiдань повiв мову про те, що найбiльш хвилювало тодi республiканську 
комсомольську органiзацiю. Розумiв, що ризикує, але дiяти по-iншому не мiг. Вiдверто говорив про 
природу помилок i перегинiв у роботi партiйних i комсомольських органiзацiй, про те, що їх жертвами 
стає чимало чесних, вiдданих країнi i народу людей 

11. Зрозумiло, таке сподобалося далеко не всiм. 
Посипалися доноси i наклепи 

12. Один з колишнiх працiвникiв апарату ЦК ЛКСМУ надiслав у рiзнi 
iнстанцiї одразу... дев'ять листiв i телеграм, в яких обурювався дiями Усенка по "висуванню i захисту 
ворогiв народу" 

13.    
До оргвисновкiв тодi справа не дiйшла, але чаша терпiння служникiв системи наповнилася по 

вiнця. Ще одна крапля, i...              
Роковими  виявилися  для  Степана  Iвановича  його виступи  на  засiданнях  бюро  ЦК  ВЛКСМ 

3 серпня i 5 листопада 1938-го року. Звинувачував ЦК у несамостiйностi, повнiй залежностi у дiях вiд 
ЦК ВКП(б).              

Про "злiснi вихватки", якi дозволив собi Усенко, одразу ж повiдомили Й.В.Сталiна. I за його 
згодою "справi" був даний хiд. Дiстали з сейфiв вибитi ранiше у кiлькох заарештованих показання на 
Степана Iвановича. I передусiм про те, нiбито був вiн одним з керiвникiв контрреволюцiйної 
троцькiстської молодiжної органiзацiї, яка планувала терористичний акт проти Першого секретаря ЦК 
КП(б) України М.С.Хрущова 

14.                
У нiч на 14 листопада тридцять восьмого Степана Iвановича арештували в його робочому 

кабiнетi 
15.  Одночасно здiйснили обшук на квартирi. Серед "доказiв" виявилися: авторськi примiрники 

кiлькох написаних ним брошур, фотографiї, номери газет iз статтями "ворогiв народу", пропуск № 20 
на  святкову  трибуну  в  день 7 листопада,  пiстолет системи Коровiна № А 49602 i до нього 8 патро-
нiв 

16.    
Розслiдування повели в швидкому темпi. Допит за допитом. I вже перший їх протокол засвiдчує: 

занотовували далеко не все, про що йшлося у кабiнетi начальника 2-го вiддiлу УНКВС УРСР 
Л.Павличева. Однак i те, що фiксувалося, дає можливiсть простежити контури заздалегiдь 
спланованої кримiнальної справи. Усенко заявляв, що не вiдчуває за собою провини, що висунутi на 
його адресу звинувачення – навмисний наклеп, продовження розправи над керiвництвом комсомолу. 
"Якби я, як i ранiше, перебував на низовiй роботi, – сказав вiн слiдчому, – а не був обраний 
секретарем ЦК ЛКСМУ,  я  не був би арештований" 

17.                 
Як робилося в тi часи, була розв'язана кампанiя паплюження у засобах масової iнформацiї. Чого 

тiльки не приписували Усенку: побиття комсомольських кадрiв, привласнення величезної суми 
грошей, тероризм разом iз шпигунством... Був виключений з комсомолу, звiльнений з усiх посад, якi 
обiймав 

18. Зазнали репресiї i його товаришi по спiльнiй роботi.                
У ходi слiдства з УНКВС УРСР була направлена доповiдна записка М.С.Хрущову про деталi 

"замаху, що готувався на нього у день святкової демонстрацiї i був попереджений чекiстами". 
Прочитавши її, перший секретар заднiм числом санкцiонував те, що вже було зроблено: "Арештувати. 
М.С.Хрущов". Така вiза була рiвнозначна смертному вироку 

19.                 
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Для завершального удару по ВЛКСМ, а заодно i ЛКСМУ сталiнське керiвництво вирiшило 
використати трибуну VII надзвичайного пленуму ЦК ВЛКСМ (19-22 листопада 1938 року). 
Українська делегацiя поїхала на нього без свого тiльки-но "викритого" лідера. Зате у повному складi 
з'явилися секретарi ЦК ВКП(б) на чолi з Й.В.Сталiним. З їх подачi пленарнi засiдання перетворилися 
на судилище над Генеральним секретарем ЦК ВЛКСМ О.В.Косаревим i С.I.Усенком. Особливо 
жорстоким був головний сталiнський iдеолог А.О.Жданов. Усенка вiн назвав "бiлогвардiйцем" i 
"злiсним ворогом народу" 

20.                 
Тон розправi задав сам Сталiн, зауваживши: "Два роки шкiдництво лiквiдується, а помилок все 

ще дуже багато. Чи не має мiсця тут система?" 
21  Зрозумiло ж, зiйшлися на тому, що така система є. 

Не було сумнiвiв i щодо її "фундаторiв та ватажкiв" – Косарев i Усенко.                
Пiсля завершення роботи пленуму бiльшiсть його учасникiв була заарештована. Вiд них стали 

вибивати визнання про особисту участь у дiяльностi антирадянського молодiжного центру, свiдоцтв 
про керiвну роль у ньому О.В.Косарева. У Києвi морально й фiзично "ламали" С.I.Усенка. 23 
листопада вiн був вимушений написати на адресу М.С.Хрущова покаянного листа: "Важко i боляче в 
29 рокiв носити презирливе iм'я – ворога народу. Особливо тепер, коли знаєш, що ти прожив коротке 
життя, працював чесно... Я стою на колiнах перед партiєю, Радянською владою i прошу: зробiть з 
мене чесну людину!" 

22   Ще через три днi С.I.Усенко "визнав", що з травня 1938-го розробляв план 
терористичного акту проти М.С.Хрущова. "Шкiдницькi i терористичнi дiї" Усенка i Косарева 
"пiдтверджували арештованi тодi ж працiвники ЦК ЛКСМУ i ЦК ВЛКСМ" 

23.                 
27 листопада був заарештований О.В.Косарев. За вказiвкою Сталiна цю операцiю провiв 

особисто Л.П.Берiя. На одному з перших допитiв Косарев "показав", що на початку 1938 року вiн 
залучив до антирадянської органiзацiї Усенка. I тодi негайно до Києва полетiла телеграма: "Доставити 
Усенка у розпорядження 11 вiддiлу ГУДБ НКВС СРСР". Повезли пiд посиленим конвоєм, 
прихопивши всi необхiднi документи i "речовi докази" 

24.                 
Слiдство велося прискореними темпами i в лютому було закiнчене. В обвинувальному висновку 

говорилося: "Допитами Усенка... з'ясовано, що Усенко був завербований у правотроцькiстську 
органiзацiю в комсомолi у вереснi 1937 р.  

Давши згоду на участь у правотроцькiстськiй органiзацiї в комсомолi, Усенко потiм очолив цю 
органiзацiю на Українi i керував її практичною контрреволюцiйною дiяльнiстю в усiх галузях 
комсомольського будiвництва аж до самого арешту" 

25.            
7 березня 1939-го Степана Iвановича привели на закрите судове засiдання Вiйськової колегiї 

Верховного суду СРСР. Головував В.Ульрiх – один з найбiльш одiозних вершителiв сталiнського 
беззаконня. "Винним себе не визнаю, попереднi показання давав пiд тиском слiдства", – сказав, 
вiдповiдаючи на запитання, Усенко. А от з його останнього слова: "Син шахтаря, висунутий на 
високий пост в комсомолi. Завжди працював чесно, нiяких злочинних дiй не робив". I все ж... Не 
наводячи нiяких переконливих доказiв його шкiдницько-терористичної дiяльностi, Вiйськова колегiя 
визнала Усенка винним i засудила до розстрiлу з конфiскацiєю всього особисто йому належного 
майна. Того ж дня Степана Iвановича розстрiляли в одному з пiдвалiв Луб'янки 

26.  
     Минули роки. Перевiрка, 
здiйснена Генеральною 
прокуратурою СРСР, показала, 
що С.I.Усенко на допитах i 
очних ставках попервах 
категорично заперечував свою 
причетнiсть до антирадянської 
органiзацiї в комсомолi. Було 
також з'ясова-но: такої 
"органiзацiї" взагалi нiхто i нiде 
не створював, iсну-вала вона 
лише у хворобливому уявленнi 
тодiшнього керiвницт-ва країни i 
НКВС. Що ж до "визнань", то їх 
вибили шляхом жорстоких кату-
вань. Були виявленi факти фаль-
сифiкацiї протоколiв допитiв i 
очних ставок між пiд-слiдними i 
свiдками.                
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    Несподіваний кінець. Перехреслений у ЦК ЛКСМУ анкетний лист 
27

. 

 

       26  жовтня 1955 року за об-
ставинами, що  знов вiдкрилися,   С.I. 
Усенко  був   реабiлiтований  
у судовому порядку. З Прокура-тури 

СРСР на  адресу  його  дружини  Н.В.Цвєткової  надійшло  сповіщення:  
"…Військова Колегія Верховного Суду СРСР, розглянувши висновок Головної Військової 

Прокуратури у справі Вашого чоловіка – Усенка Степана Івановича, засудженого у 1938 році, 
вирок щодо нього скасувала, а справу… припинила за відсутністю складу злочину". Принагідно 
зауважимо: свого часу рiдним Степана Iвановича було повiдомлено, що вiн помер у сiчнi 1942 року, 
вiдбуваючи покарання.                

Розумiння iстини почалося лише у 1989 роцi, коли вченi-iсторики у тодiшньому Особливому 
архiвi КДБ СРСР змогли ознайомитися iз справою 4282 

28. 

___________________ 
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В.В.АВЕРIНА 

 

                                   Г У Л А Г О М   

       Н Е    

       З Л А М А Н И Й 
      

                                     Коцеруба Михайло Iванович 
 

        Народився 29 квiтня 1926 р. у с.Добра Манькiвського району 
Київської областi. У 1942-му був вивезений на примусовi роботи 
до Нiмеччини. Звiльнений у березнi 1945 р. Восени 1947-го приїхав 
у Донбас, брав участь у вiдновленнi зруйнованих вiйною шахт,  
працював прохiдником.  У  1949 році  був засуджений до 25 рокiв 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi. 

                М.І.Коцеруба.  
              Фото 1990 року. 

 
У числi наших землякiв, що постраждали вiд репресiй тоталiтарного режиму, було немало 

вчених, дiячiв культури i мистецтва, письменникiв i журналiстiв. Але переважну бiльшiсть становили 
простi трудiвники – робiтники i селяни. Тi, хто не мав солiдної освiти, але добре вмiв i сумлiнно робив 
свою справу: варив сталь, видобував вугiлля, вирощував хлiб. Тi, на чиїх плечах споконвiчно 
трималася країна.       

До такої категорiї репресованих належав i Михайло Iванович Коцеруба. Один з незлiченного 
загону тих, чиї долi сконцентрував Олександр Солженiцин в образi свого першого лiтературного 
героя. Страшним був "Один день Iвана Денисовича"... М.I.Коцеруба прожив три тисячi таких днiв.       

Дитинство Коцеруби припало на важкий для України час. Сiм рокiв було Михайлу, коли з 
опухлими вiд голоду 1933 року ногами прийшов вiн, тримаючись за руку батька, в школу рiдного села 
з красивою назвою – Добра. Почалися його "унiверситети". Перший вивчений вiрш Михайловi 
запам'ятався назавжди. Стоячи босонiж бiля класної дошки, вiн дзвiнко декламував: 

 
У країнi Сталiна, 
У країнi Рад 
Ми ростем – зростаємо, 
Як зелений сад! 

 
Був Михайло не по роках високим  на зрiст, кмiтливим, з чiпкою пам'яттю. I це  виручало, адже 

часу на домашнi завдання не вистачало – селянським дiтям доводилося багато працювати.       
До речi, й пiзнiше, коли в годину воєнного лихолiття повезуть Коцерубу в товарному вагонi в 

Нiмеччину, добра пам'ять не раз виручатиме його у складних ситуацiях. Вiн швидше за багатьох 
iнших остарбайтерiв вивчив нiмецьку мову. Читав газети, слухав радiо i був у курсi всiх подiй на 
Схiдному фронтi. За кожної нагоди дiлився новинами з такими ж, як i вiн, пiдневiльними робiтниками. 
Переконував у тому, що вiйна йде до кiнця, що остаточна перемога Радянської Армiї вже не за 
горами.       

...У передвоєнному сороковому роцi Михайло закiнчив семирiчку. Дуже хотiв продовжити 
навчання, подавав документи до школи фабрично-заводського навчання. Але їх у нього не взяли: 
мовляв, не вийшов ще вiком. Вирiшив почекати. Влаштувався возiєм у мiсцевий колгосп iм. 
Ворошилова. Благо, цiй справi йому не треба було вчитися – мав потрiбнi навички. Виходило все 
добре, як у дорослих.       

Життєвi плани перекреслила вiйна. Одним з перших у селi одержав повiстку з вiйськкомату 
батько Михайла – Iван Федорович. На збiрному пунктi в останнi хвилини прощання сказав синовi: 
"Михайло, ти тепер в родинi найстарший. Коли зi мною щось трапиться, будь матерi помiчником, а 
молодшим дiтям – i братом, i батьком."       

Бiльше батька вони не бачили...  I навiть не змогли дiзнатися, де саме i коли вiн загинув. У 
п'ятнадцять хлопчачих лiт Михайло взяв на себе велику частку турбот про сiм'ю.       

Нiмцi прийшли в село у серпнi 1941-го. А через рiк почалася відправка молодi в Нiмеччину. 
Михайло потрапив у третю партiю. На станцiї пiд сльози матерiв юнакiв i дiвчат загнали в товарнi 
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вагони, i ешелон рушив на захiд. У дорозi найбiльше страждали вiд спраги. На кожнiй зупинцi крiзь 
щiлини висовувалися руки з посудом: "Води, води!" А потiм те ж саме – нiмецькою мовою: "Вассер,  
вассер!"       

Михайло потрапив у робiтники на ферму великого землевласника, чий маєток знаходився бiля 
самiсiнького кордону з Голландiєю 

1. Тут на нього чекала цiлоденна важка, виснажлива праця. Коли 
дiзнався про розгром армiї Паулюса пiд Сталiнградом, вiдчай змiнився надiєю. I вона весь час 
мiцнiшала, ставала бiльш реальною.       

Навеснi сорок п'ятого Коцерубу визволили з рабського полону вiйська союзникiв, якi вели 
наступ iз заходу. У подальшому ця обставина найжорстокiшим чином вплине на його долю.       

Пiсля недовгого перебування в таборi для перемiщених осiб Михайла вивезли до Англiї 
2. I там 

перед ним постав вибiр: залишитися у Великобританiї, поїхати за океан – в Америку або Канаду, 
повернутися на батькiвщину. Без коливань обрав останнє,  хоча десятки разiв чув вiд рiзних людей: 
"Там тебе одразу ж запроторять у Сибiр". Не вiрив у таке, бо не вiдчував за собою нiякої провини. Та 
й батькiвський наказ треба виконувати. Якщо батько не повернувся з вiйни, хто допоможе  матерi 
вивести в люди молодших  дiтей?       

... Два тижнi пливли вiйськовим транспортом з Лiверпуля до Одеси. У тi днi Михайло часто 
згадував велике живописне полотно, яке привозили радянськi представники у табiр  для перемiщених 
осiб. За околицею села, серед дозрiлих хлiбiв стояв дiдусь у солом'яному брилi. Приклавши руку до 
лоба, доброзичливо вглядався у вiчi спiввiтчизникiв, якi потрапили у бiду. Пiдпис пiд картиною 
гласив: "Рiдний, повертайся швидше.  Ми так чекаємо на тебе!"       

Нарештi – довгождана Одеса. Корабель повiльно швартується, подається трап. I тут у почуття 
невимовної радостi вкрапляється перша гiрчинка. I щохвилини тривога наростає. Бо ж не видно з 
палуби анi привiтних облич зустрiчаючих, анi квiтiв, не чутно музики. На причалi – самi лише 
конвоїри при автоматах...       

Коли зiйшли на рiдну землю, їх вишикували в колону i повели, як арештантiв. Розмiстили в 
напiвзруйнованих казармах, де не було навiть лiжок. Спати довелося на бруднiй пiдлозi. Неприязно 
зустрiла Вiтчизна своїх нi в чому не винних перед нею синiв...       

Ранком вишикували всiх на великому майданi. Окремо вiйськовополонених, окремо тих, хто, як i 
Михайло, не служив в армiї. Зажадали здати зброю, валюту, фотоапарати, музичнi iнструменти. Потiм 
– санобробка  i... допити.       

Михайло нiчого не приховував, чесно розповiв про все, що було пiсля вивезення в Нiмеччину. 
Чекiст у чинi капiтана, який вiв допит, мабуть, повiрив юнаковi. Увiйшов у його становище i сам 
запропонував виправити у документах рiк народження з 1926 на 1928, що дозволяло Коцерубi одразу 
ж повернутися додому, тодi як на багатьох його товаришiв по нещастю чекало тривале заслання.       

До села свого дитинства Михайло повернувся першим з тих, кого вивезли звiдти до Нiмеччини. 
Звiсна рiч, став дорослiшим, а ще – помiтним, красивим хлопцем. До того ж був зодягнений у 
новеньку форму англiйського солдата. Чи треба говорити, яке враження справляв вiн на односельчан. 
I старi, i малi поспiшали подивитися на земляка, обмiнятися рукостисканнями, перекинутися  кiлькома 
словами.       

Вiд матерi Михайло дiзнався про загибель батька, про негаразди, що випали на долю сiм'ї. 
Виходить, не помилився вiн, роблячи в Англiї свiй вибiр. На нього тут так чекали, вiн так усiм тут 
потрiбний!       

Переможний сорок п'ятий для хлiборобiв України видався вкрай невдалим. Посуха, нестача 
технiки й пально-мастильних матерiалiв, неврожай... Працювали за "палички" –  за трудоднi, на кожен 
з яких видали восени по 180 грамiв хлiба.       

Як не старалися, не напружувалися з останнiх сил Михайло з матiр'ю, прогодувати сiм'ю було 
дуже важко. А тут ще почали прискiпуватися працiвники мiсцевих органiв НКВС: раз у раз викликали 
на допити про недавнє минуле. Не раз мати, Олександра Миколаївна, казала синовi: "Поїхав би ти 
куди-небудь звiдси. Не дадуть жити". Але як поїдеш, коли про паспорт чи про якусь довiдку, що 
могла б замiнити його, сiльським мешканцям тодi було марно мрiяти.       

Восени 1947-го прямо в поле принесли Михайлу Коцерубi повiстку з вiйськкомату. Як незабаром 
з'ясувалося, весь той призов надiйшов у розпорядження вiдомства трудових резервiв –  були потрiбнi 
люди для якнайшвидшого вiдновлення зруйнованих шахт Донецького басейну. Одразу ж було 
оголошено суворе попередження: за самовiльну тимчасову вiдсутнiсть – пiд трибунал, як за 
дезертирство у воєнний час.       

Так на двадцять першому роцi життя Коцеруба приїхав у Донбас, з яким вiдтодi назавжди зв'язав 
свою долю. Одержав призначення на шахту iменi Мельникова в м. Пролетарську 

3,  який увiйшов 
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пiзнiше в межi Лисичанська. Освоїв професiю прохiдника i незабаром  по-справжньому  захопився 
нею.       

Країнi, що залiковувала рани вiйни, було  потрiбно дедалi бiльше вугiлля, i шахтарiв тодi по 
праву називали гвардiйцями працi. На шахтi, де працював Михайло, як i на iнших вугiльних 
пiдприємствах мiста, в широких масштабах використовувались врубмашини, електровози, 
транспортери, починалося впровадження вугiльних комбайнiв. Першими в областi лисичанськi 
гiрники впровадили тодi так званий графiк циклiчностi, що дозволило майже вдвоє пiдвищити 
продуктивнiсть працi робiтникiв очисних вибоїв.       

У числi новаторiв виробництва, тих, хто вносив i втiлював у життя цiннi рацiоналiзаторськi 
пропозицiї, випробував новi, прогресивнi методи працi, був i прохiдник з шахти iм. Мельникова 
М.I.Коцеруба. I коли вже до 1949 року по тресту "Лисичанськвугiлля" було досягнуто довоєнного 
рiвня вуглевидобутку, вiн з повним правом мiг би сказати: "В цьому досягненнi є й частка моїх 
старань!"       

Важлива подiя назрiвала тодi й в особистому життi Коцеруби. Зустрiв i покохав дiвчину, яка 
вiдповiла йому взаємнiстю. Почали готуватися до весiлля. Призначили його на 14 сiчня 1949 року. А 
12 сiчня Михайла термiново викликали до кабiнету начальника шахти.Там на нього чекали вiйськовi – 
майор i капiтан. Утрьох пiшли на квартиру нареченої, де вже повним ходом йшла пiдготовка до 
радiсної подiї. Увiйшли до домiвки, привiталися, i тут майор сказав, як вистрiлив: "Михайло Iванович 
Коцеруба заарештований".       

Арешт, допити, вимоги зiзнання: "Ким завербований, якiй з iноземних розвiдок дав згоду 
служити, яке одержав вороже завдання?" Щоб вибити потрiбнi їм показання, слiдчi не тiльки 
погрожували, а й застосовували фiзичнi методи впливу. Але нi це, нi пiдсадка в камеру провокатора не 
допомагали: Коцеруба не визнавав за собою нiякої провини.       

6 серпня 1949 року Михайловi Коцерубi зачитали вирок Особливої наради при МДБ СРСР: 25 
рокiв позбавлення волi i 5 – обмеження у правах 

4.   Дали, як мовилося тодi, на "повну котушку". 
Додали строку, слiд думати, за норовистiсть i непокору.       

У сорок другому Михайла везли в неволю на захiд, у сорок дев'ятому – на схiд. В мiсто 
Джезказган, що в Казахстанi. Голий степ. Анi деревця, анi куща. Зона в кiлька рядiв огороджена 
колючим дротом. По кутах – вишки для охорони.       

Поставили Коцерубу на найважчу i найбiльш шкiдливу роботу – добувати мiдну руду. Присвоїли 
табiрний  номер:  CX-338 

5.        
Влiтку працювали в 40-градусну спеку, взимку – в лютий мороз. Слабкi здоров'ям такого довго 

не витримували.  
Жоден день не обходився без смертi людей.       
Єдиною ниткою, що зв'язувала тодi Михайла iз зовнiшнiм свiтом, було листування – дозволялися 

два листи на рiк. Ними спочатку i жив. Але пiдкралася ще одна халепа: захворiв на тиф. Та в такiй 
важкiй формi, що, здавалося, не видужає. Згасав з кожним днем. Лiкарi безнадiйно зiтхали... I раптом 
сталося диво. Медсестра  принесла новину з Лисичанська: Михайло став батьком, сина нарекли 
Сергiєм.       

Радiсть Коцеруби була такою бурхливою, що не тiльки хвороба вiдступила, але й самi собою 
лягли на папiр римованi рядки. З великим трудом, з допомогою вiльнонайманих вiдправив Михайло у 
мiсто на Дiнцi своє поетичне послання Сергiйку. З припискою: "Зберегти, поки син не навчиться 
читати". Вiдтодi минуло бiльше 50 рокiв, та аркуш з вiршем цiлий i шанований. 

 
"Там, в далеком шахтерском Донбассе, 
Над широкой рекою Донцом, 
Ты живешь, мой сыночек, в несчастье, 
Злой судьбой разлученный с отцом. 
Ты еще не видал моей  ласки, 
А разлуке не видно конца. 
Может быть, твои милые глазки 
Много лет не увидят отца. 
А быть может, мы скоро с тобою 
Будем вместе и, верь мне, тогда 
Жизнь польется бурливой рекою, 
Звонким счастьем украсив года. 

Рудник Джезказган, 1951 год" 
6. 

 



       З полону забуття   

 

145 

 

А потiм листи з Лисичанська вже не надходили. В останньому колишня наречена написала, що 
вийшла замiж. От i все. Скiнчилася любов. Але залишився син. I це надавало витримки, допомагало 
жити.       

Працював у таборi бурильником по 10 годин на добу. На роботу й з роботи ходили пiд конвоєм, 
у супроводi спецiально видресируваних собак. З харчiв до хлiба давали вiвсяний суп i кашу. Картоплi 
й овочiв не було.       

Зi смертю Сталiна в життi Джезказганського,  як i iнших таборiв неосяжного ГУЛАГу, почалися 
послаблення режиму, перегляди справ. Дiйшла черга й до Коцеруби. 20 червня 1956 року вiн був 
звiльнений. Про той день пiзнiше згадував: "Я побiг до мiста, молився, дивлячись на небо, цiлував 
шпали, по яких скоро поїду додому.  Купив пляшку горiлки, випив, але не сп'янiв. Здавалося, виросли  
крила".       

Михайло Iванович повернувся в село свого дитинства, до батькiвського вогнища. Вiдпрацював 
там три мiсяцi, накупив подарункiв i вирушив у Донбас, побачити сина. "Приїхав до Лисичанська, – 
розповiдав вiн, – вiдшукав товариша, який жив неподалiк вiд батькiв колишньої нареченої. За звичаєм, 
перш за все сiли за стiл. I тут – тупiт нiг i дитячий лемент. До кiмнати вбiг Сергiй – увесь в сльозах. 
Повис у мене на шиї, промовляючи: "Татоньку, рiднесенький, ти приїхав до мене, нарештi!" Плакали 
й ми всi."  Такою була їхня перша зустрiч. За нею – iншi. Михайло Iванович не раз брав Сергiя на 
канiкули до себе на Черкащину (до цiєї областi пiсля вiйни вiдiйшли село Добра i весь Манькiвський 
район). Вiн тодi працював на Верхнянському цукрозаводi.       

А потiм ще раз, у вереснi 1974 року, i тепер уже назавжди приїхав Коцеруба до Лисичанська. 
Знов пiшов на ту ж шахту iм. Мельникова, де освоював колись ази гiрницької науки. Поставили 
крiпильником на дiльницю ремонтно-вiдновлювальних робiт. Дiльниця, як i шахта в цiлому, була тодi 
на доброму рахунку, i Михайло Iванович прагнув iти в ногу з кращими. Трудився на совiсть. Не 
цурався й  громадських доручень: вечорами частенько виходив на маршрути у складi добровiльної 
народної дружини. Був грозою мiсцевих бешкетникiв, i в днi його чергувань на закрiпленiй дiльницi 
панував повний порядок 

7.        
Доля безжалiсно потрiпала Михайла Коцерубу в його молодi i зрiлi роки. А до старостi 

змилостивилася, принесла спокiй i умиротворення. Хоча й з великим запiзненням, Михайло Iванович 
одружився. З роками ще бiльш зблизився з Сергiєм. Радiв тому, що їх пов'язують не лише родиннi узи, 
але й близькiсть життєвих позицiй, взаємне духовне тяжiння.  

За плечима в шахтаря Коцеруби вiдкрите й чесне життя, в якому поряд з муками ГУЛАГу були й 
народжений син, й посаджене дерево, й зведений власними руками дiм. Життя, на яке не соромно 
озирнутися. Але й таке, якого б вiн не побажав нiкому i нiколи. 

___________________ 

 
1
  Новый путь (Лисичанск). - 1994. - 2 июня. 

2
  Там само. 

3
  Там само. 

4
  Там само. 

5
  Луганская правда. - 1994. - 19 июля. 

6
  Там само. 

7
  Там само. 
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А.О.КЛИМОВ 

                                                   Г.М.НАМДАРОВ 

                   К О М А Н Д И Р О В К А  

   Б Е З  

   П О В Е Р Н Е Н Н Я 

                   

Ажажа Євген Гарасимович 

     Народився 19 лютого 1903 р. на Донеччинi, в селищi залiзни-
чної станцiї Авдiївка, в сiм'ї залiзничника. Директор Луганського 
педагогiчного iнституту у 1936-1938 рр. 21 жовтня 1938 р. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового округу засуд-
жений  до  вищої  мiри  покарання – розстрілу.  Реабiлiтований 
29 серпня 1957 року. 

 

 
 
Плин часу невмолимо вiддаляє нас вiд згубних тридцятих рокiв. Пори, коли в нескiнченний, 

здавалося, потiк репресованих спiввiтчизникiв затягнуло й чималу групу спiвробiтникiв Луганського 
педагогiчного iнституту iм.Т.Г.Шевченка. До їх числа потрапили i троє ректорiв (тодi вони 
iменувалися директорами): Костянтин Павлович Цикiн (очолював вуз у 1932-1933 рр., розстрiляний 
25 жовтня 1942 р., реабiлiтований  1 лютого 1961 р.); Iлля Георгiйович Паскель (1933-1935 рр., вiдбув 
5 рокiв у сталiнських таборах); Євген Гарасимович Ажажа 1.  

На сьогоднiшнiй день iмена вчених-землякiв, що ставали невинними жертвами режиму, очищенi 
вiд наклепiв i безпiдставних звинувачень, поверненi iнституту i зайняли гiдне мiсце в експозицiї його 
музею, в пам'ятi колективу. Рукою справедливостi перекресленi незаконнi вироки, знятi вигаданi 
звинувачення в антинародних дiях. Голосом змужнiлої демократiї рiшуче засуджена практика 
переслiдувань за полiтичними мотивами.          

Однак крапку в розповiдi про втрати, яких зазнав тодi iнститут, ставити ще рано. Пам'ять про 
тих, хто був репресований, прагнення пiзнати всю правду про той неоднозначний, суперечливий час 
примушує знов i знов  звертатися до недавнього минулого. Знiмати з нього глянець, що наводився 
системою, йти до iстини через рови i надовби офiцiйної iсторiї. Йти, щоб сповна вiддати шану почестi 
жертвам свавiлля, винести з пiтьми спецсховищ на свiтло й суд сучасникiв iмена натхненникiв 
репресiй.          

Архiв управлiння Служби безпеки України в Луганськiй областi. Папка iз справою № 7970-р. На 
обкладинцi виведено великими лiтерами: "Ажажа Євген Гарасимович". Десятки аркушiв заповненi 
звинуваченнями, безглуздiсть яких видно порою неозброєним оком. Буквально все, що робив 
Є.Г.Ажажа як директор ДIНО (Донецького iнституту народної освiти – так називався Луганський 
педагогiчний до 1934 року), оберталося звинуваченнями на його адресу. Успiхи подавалися, як 
провали, найдрiбнiшi огрiхи – як злiсне шкiдництво. I все це щедро здобрювалося узятими iз стелi 
деталями, подробицями його "контрреволюцiйних поглядiв i дiй".          

Та всупереч такiй крайнiй тенденцiйностi матерiали справи за критичного до них ставлення, а 
також iншi джерела дозволяють досить повно вiдтворити образ людини, яка чимало зробила для 
становлення iнституту, залишила гiдний слiд в його iсторiї. Слiд, який довгi роки був присипаний 
пiском забуття й умовчання. Сьогоднi iм'я Ажажi вирвано з полону. Вiн по праву в числi тих, ким 
може пишатися мiсто на Луганi.          

Євген Гарасимович Ажажа народився 19 лютого 1903 року в селищi залiзничної станцiї Авдiївка 
Катерининської (нинi Донецької) залiзницi. Про атмосферу, в якiй проходили його дитячi роки, 
формувався свiтогляд, свiдчать такi рядки з клопотання за сина, написанi пiсля його арешту батьком, 
Гарасимом Володимировичем Ажажею: "Я старий залiзничник, вiдпрацював на транспортi 45 рокiв. 
За своє життя зазнав багато негараздiв царського режиму, добре почав жити тiльки за Радянської 
влади.          

Я мав велику родину. Кiлька дiтей вмерли вiд голоду, а п'ятьох синiв i дочку, якi залишилися, я 
виховав у дусi  ненавистi  до  експлуатацiї. За  все життя я не мав приватної власностi i своїх дiтей 
виховував у напрямку любовi до працi i чесностi" 

2.           

 

Луганський педагогічний 
інститут. Фасад  головного 

корпусу. 
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Євген, його брати Георгiй, Микола, Павло i Олександр, сестра Клавдiя закiнчили мiсцеву школу i 
водночас повний курс "домашнього унiверситету", слухаючи розповiдi батька про його участь у 
Всеросiйському страйку залiзничникiв у груднi 1905 року, збройних виступах робiтникiв в Авдiївцi, 
збройному повстаннi в Горлiвцi. З часом усi вони здобули вищу освiту. Молодший з синiв, Олександр, 
пiшов стопами батька, Микола, Павло i Клавдiя пов'язали життя з авiацiєю. На оборонному заводi в 
Москвi працював Георгiй.          

Євген вирiшив стати вчителем. I в серединi 20-х рокiв вступив до Днiпропетровського iнституту 
народної освiти, на соцiально-економiчний факультет. Серйозно захопився фундаментальною 
соцiальною наукою – полiтекономiєю. Своєю працездатнiстю, ерудованiстю, вмiнням яскраво, в 
образнiй i доступнiй формi  говорити  про найскладнiшi явища  в системi "людина – виробництво – 
суспiльство" вже на перших курсах звернув на себе увагу викладачiв, керiвництва iнституту. Євгена 
обрали головою студентського профкому. У 1928 роцi вiн став комунiстом. Тодi ж зустрiвся з своєю 
майбутньою дружиною, яка до кiнця залишилася йому вiрним другом i однодумцем. Незадовго до 
закiнчення iнституту Євген Гарасимович i Олена Iванiвна поєднали свої долi. У 1928 роцi в них 
народилася дочка Лiдiя.          

Привабливi риси характеру Ажажi свого часу вiдзначав колишнiй завiдуючий кафедрою 
Луганського педагогiчного iнституту О.М.Мiланич, який добре знав його по спiльному навчанню в 
Днiпропетровську, а потiм i викладацькiй роботi: "Знаю Ажажу тiльки з позитивного боку, хороший 
органiзатор. Вмiло ставився до викладачiв i студентiв. Нiколи нiяких вiдступiв вiд полiтики партiї вiн 
не допускав" 

3. Така оцiнка з вуст людини, яка  користувалася в iнститутському колективi заслуженою 
повагою i авторитетом, важила дуже багато.          

Є.Г.Ажажа вступав у свiй зрiлий вiк у складний, суперечливий час. В епоху, позначену i зовнi 
свiтлим, благородним прагненням змiнити свiт i життя людей на краще, i пробудженням в тих же 
людях найчорнiших, дикунських iнстинктiв, вiдкиданням моральних цiнностей. Вiтер великих 
потрясiнь, що, як сподiвалися керманичi революцiї, очистить довкiлля вiд рiзного чортополоху, 
передусiм нещадно руйнував тонкий i нiжний шар гумусу, на якому з сивої давнини сiяли кращi з 
пращурiв "розумне, добре, вiчне". На жаль, над цим мало хто тодi задумувався. Такi почуття, як 
терпимiсть, спiвчуття, милосердя меркли перед "величчю" збройного протистояння: "И вся-то наша 
жизнь есть борьба!"          

Пiдхопив той боривiтер i молодого вченого. На початку 30-х рокiв Ажажа iз запалом молодостi, з 
святою вiрою у правоту полiтики, яку проводив Кремль, вiдгукнувся на заклик властей взяти 
безпосередню участь у роботi по соцiалiстичнiй перебудовi сiльського господарства. Як й iншi 
двадцятип'ятитисячники, Євген втiлював у життя настанови партiї по боротьбi з куркульством, по 
органiзацiйно-господарському становленню колгоспiв. Не раз тодi доводилося йому вдаватися до 
вольових рiшень, до силових методiв впливу. При цьому Ажажа не вiдчував сумнiвiв. Вiрив, що все 
це для користi країни i блага людей, що настає час торжества крилатого вислову Ф.Енгельса про 
"стрибок... у царство свободи". А коли так, то не треба побоюватися конфлiктiв, уникати ситуацiй, за 
яких не обiйтися без примушування. Мета виправдовує засоби! Про це Євген знав ще з часiв 
"батькiвського унiверситету": куркулю не мiсце в новому суспiльствi, в новому щасливому життi!          

Прозрiння прийде пiзнiше, коли Ажажа дiзнається про арешт брата Георгiя, коли його самого 
примусять говорити про свою "провину" у тому, у чому не був винним. Тодi ж вiн сприймав дане 
доручення як велику для себе честь, пишався ним. I його старання були гiдно оцiненi. Незабаром пiсля 
одержання диплома про вищу освiту Ажажi запропонували мiсце викладача полiтекономiї у двох 
харкiвських iнститутах – залiзничному i автошляховому. Питання про роботу було вирiшене. Ще в 
роки навчання йому пророкували блискучу кар'єру. Здавалося, все йшло до того...          

На той час працiвники вищої школи гостро вiдчували: назрiває необхiднiсть реформ. I вони не 
примусили довго на себе чекати. У постановi РНК СРСР i ЦК ВКП(б) "Про роботу вищих навчальних 
закладiв i про керiвництво вищою школою", що була оприлюднена в червнi 1936 року, йшлося про 
незадовiльний стан пiдготовки кадрiв у вузах, мiстився ряд директивних вказiвок щодо виправлення 
стану справ, вдосконалення навчально-виховного процесу.          

Для втiлення накреслених планiв у життя були потрiбнi добре пiдготовленi, енергiйнi люди. У 
зв'язку з цим Ажажу викликали до Києва, у вiддiл вищої школи ЦК КП(б)У. Там молодому вченому 
запропонували очолити Луганський педагогiчний iнститут.  Євген Гарасимович спробував 
заперечувати: мовляв, i  молодий ще, i досвiду малувато. Але йому дали зрозумiти: все уже погоджено 
i вирiшено. Дiйсно, Ажажа вiдповiдав високiй ректорськiй посадi за всiма параметрами тiєї пори: 
виходець з робiтничої сiм'ї, комунiст, з досвiдом профспiлкової роботи, людина, що на дiлi (в ходi 
колективiзацiї) показала вмiння досягати поставленої мети будь-якою цiною.          
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Тодi ж Євгена Гарасимовича докладно поiнформували про стан справ у вузi, пiдкреслили 
необхiднiсть прискорити процес українiзацiї, звернути першочергову увагу на розвиток матерiально-
технiчної бази, змiцнення дисциплiни. Особливо наголосили: головним критерiєм при оцiнцi його 
роботи буде якiсть пiдготовки майбутнiх учителiв. Запропонували їхати без сiм'ї, нiби в тривале 
партiйне вiдрядження. Щоб за 2-3 роки пiднести iнститут на потрiбний рiвень i повернутися до 
Харкова, де, можливо, розглядатиметься тодi питання про його роботу в Наркоматi освiти України.          

У травнi 1936 року Євген Гарасимович приїхав до Луганська. I перш за все почав знайомитися з 
довiреним йому вузом, його iсторiєю. Вона тiльки починалася: перших студентiв iнститут прийняв у 
вереснi 1923 року. Спершу до його складу входили два факультети: робiтфак (робiтничий факультет) i 
факультет соцiального виховання. Вуз мав досить скромну бiблiотеку i примiтивнi учбовi майстернi. 
Гуртожиток став до ладу лише у 1932 роцi.          

Першим директором iнституту був Петро Федорович Єфремов. Вiн задав добрий тон у роботi 
для своїх послiдовникiв. Достатньо сказати, що на кiнець 1925 року в ДIНО функцiонували 8 
лабораторiй i кабiнетiв, дiяв педагогiчний музей.          

Зрозумiло, Євген Гарасимович передусiм поцiкавився своїми попередниками. Партiйнi керiвники 
всупереч здоровому глузду пересували їх, як пiшакiв у шаховiй грi. Слiдом за П.Ф.Єфремовим 
ректорами   були  Володимир  Григорович  Галiн  (1926 - 1929 рр.), Олександр Григорович  Воробйов 
(1929-1932 рр.),  вже згадуванi вище К.П.Цикiн та I.Г.Паскель.  Останнi двоє, а також викладач украї-
нознавства I.I.Ліщина-Мартиненко були репресованi 

4.           
Початок першого для Ажажi навчального року в Луганську (1936 - 1937) був затьмарений 

сфабрикованою, як з'ясується невдовзi, справою. 17 вересня заарештували викладача української 
лiтератури Олександра Степановича Пулинця. Слiдство в його справi тривало кiлька мiсяцiв, але 
зiбрати переконливий компромат так i не вдалося. I тут важливу роль вiдiграла лiнiя поведiнки 
Є.Г.Ажажi. Зумiв створити у колективi атмосферу морального осуду доносiв i наклепiв, рiшучого 
неприйняття страусячого принципу: "Моя хата скраю". Євген Гарасимович розумiв, що багато чим 
ризикує, але пiти проти совiстi, проти свого глибокого переконання у невинностi колеги не мiг. 
Позицiя, яку зайняв ректор, вирiшальним чином вплинула на хiд слiдства, на його сприятливий для 
Пулинця результат.          

За таких от складних умов почалася робота Ажажi на новiй для нього посадi. Почалася в цiлому 
успiшно. Колектив одразу вiдчув його ерудицiю, тверду волю i мiцну руку.          

Про першi враження розповiдали пiзнiше вузiвськi викладачi В.П.Котляров та О.П.Алексєєва: 
"Енергiя в ньому била через край. Одразу ж намiтив великi плани роботи, пiдняв на їх виконання весь 
колектив" 

5.           
За короткий час за безпосередньою участю Євгена Гарасимовича був створений факультет 

iноземних мов (1937р.), завершена пiдготовка до вiдкриття екстернату. Для iнститутської лабораторiї 
придбали рентген-установку, розгорнулись пiдготовчi роботи по введенню в дiю метеорологiчної 
станцiї. До 200 тисяч томiв зрiс книжковий фонд бiблiотеки 

6.           
Предметом особливої турботи ректора стало спорудження студентських гуртожиткiв. Не бувало 

такого дня, щоб вiн не приходив на будмайданчики, не цiкавився буквально всiм: забезпеченням 
матерiалами, ходом виконання графiкiв робiт, настроями робiтникiв i майстрiв. На допомогу 
будiвельникам регулярно видiлялася потрiбна кiлькiсть студентiв. Перiодично проводилися масовi 
суботники.          

Пильну увагу придiляв Є.Г.Ажажа науковiй роботi. Всiляко пiдтримував, заохочував викладачiв, 
якi активно спiвробiтничали в журналах "Просвещение Донбасса", "Радянська школа", "За 
полiтехнiчну освiту". Уважно стежив за пiдготовкою до видання першого тому "Научных записок" 
iнституту (вийшов у свiт у 1940 роцi). На той же  час припадає зародження наукового студентського 
товариства 

7.           

Багато сил i часу вiддавав Ажажа удосконаленню оборонно-масової роботи. "Если завтра война, 
если враг нападет..." – для керiвника вузу це були не просто красивi слова оптимiстичної пiснi. Твердо 
знав: для захисту країни вiд загрози з боку фашизму, що швидко набирав силу, потрiбнi добре навченi 
вiйськовiй справi молодi люди. За дiяльною участю Ажажi в iнститутi були створенi i постiйно 
удосконалювали свою роботу гуртки по вивченню сучасної бойової технiки,  проводилися вiйськовi 
iгри, змагання на кращих стрiльця, радиста, парашутиста. Сотнi студентiв опанували льотне 
мистецтво, займалися парашутним спортом при Луганському аероклубi. Й такi зусилля ректора, 
всього колективу приносили вiдраднi результати. Вихованцi iнституту славилися успiхами в 
оволодiннi оборонними видами спорту далеко за межами мiста i областi. Раз у раз у свiтлих вузiвських 
коридорах з'являлися, привертаючи до себе загальну увагу, "Блискавки" такого, примiром, змiсту:  
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"Кулеметна команда нашого iнституту виявилася найвлучнiшою на Всеукраїнських змаганнях на 
честь 20-рiччя ВЛКСМ!", "Наша комсомольська органiзацiя – перша у Ворошиловградi за наданням 
шефської допомоги Червонiй Армiї i Вiйськово-Морському Флоту!"          

Така органiзацiя справи i її вiддача були для студентiв доброю школою товариськостi, 
взаємовиручки, патрiотизму. Честь iнституту, слава багатого на трудовi звершення i традицiї мiста – з 
цього починалася i мiцнiла любов майбутнiх педагогiв до своєї Вiтчизни, свого народу.          

Варто вiдзначити, що саме в тi роки, в пору директорства Є.Г.Ажажi, в iнститутi навчалися 
майбутнi Герої Радянського Союзу М.В.Галицький, В.Т.Цис, I.В.Туркенич, Герой Соцiалiстичної 
Працi Г.В.Кисунько, один з героїв руху Опору в перiод фашистської окупацiї України 
П.М.Мирющенко, учасниця Краснодонської пiдпiльної органiзацiї "Молода гвардiя" Антонiна 
Єлисєєнко.          

У травнi 1938 року Євген Гарасимович їде до Москви – запросили на Всесоюзну нараду 
працiвникiв вищої школи. Спiлкування з колегами було корисним, а от давно бажана зустрiч з 
старшим братом, який вже давно жив i працював у столицi, не вiдбулася: Георгiя тiльки-но 
заарештували спiвробiтники НКВС. I хоча Ажажа не вiдчував за собою нiякої провини, зрозумiв: меч 
пiднято i над його головою. Пiсля повернення до Ворошиловграда доповiв про те, що трапилося з 
братом, у парткомi iнституту. Там спробували заспокоїти, але  тривога не проходила, серце вiщувало 
скору бiду. Позбавлення вiд гнiтючих дум знаходив лише в роботi.  А втiм, вона й ранiше була 
головним сенсом його життя.          

Тридцять восьмий рiк... На iнститут накотилася нова хвиля переслiдувань. У червнi за вигаданим 
звинуваченням у приналежностi до "нiмецької агентури, шпигунськi та диверсiйнi дiї" був 
заарештований i невдовзi розстрiляний викладач нiмецької мови Я.К.Герц. Тодi ж зазнали репресiй 
I.О.Рутковський, М.О.Козуляєв, I.Л.Рубашка та ще кiлька викладачiв i студентiв.          

На той час Євген Гарасимович в основному справився з поставленим перед ним у 1936 роцi в 
Києвi завданням. Можна було збиратися додому, з чистою совiстю їхати за новим призначенням. Та 
цього зробити вiн не встиг...  21  липня люди у формi i при зброї прийшли до Ажажi з ордером на 
обшук i арешт.          

За сфабрикованою справою про розкриття в Луганську троцькiстської диверсiйно-шкiдницької 
органiзацiї разом з ректором проходили сотнi людей. Їх кандидатури добиралися спiвробiтниками 
УДБ УНКВС по Луганськiй областi заздалегiдь, без будь-яких до того пiдстав. Спочатку їх заносили 
до спискiв тих, хто пiдлягав репресуванню, а вже потiм починали збирати "компромат". Замiтаючи 
слiди цих злочинiв, властi потiм розправлялися i з винними у знищеннi чесних людей спiвробiтниками 
органiв НКВС. Через два роки, в 1940-му, начальника УНКВС по Ворошиловградськiй областi 
Г.I.Коркунова засудили до розстрiлу, кiлькох його пiдлеглих – до рiзних строкiв позбавлення волi – 
вiд 6 до 10 рокiв. Як з'ясувалося тодi, Коркунов всiляко заохочував у довiреному йому управлiннi 
ведення слiдства iз застосуванням заборонених методiв, що призводило порою до смертi пiдслiдних.          

Протоколи допитiв пiдганялися пiд бажанi слiдству версiї. Вiд звинувачуваних вимагали 
"щиросердного" визнання в усiх грiхах, що їм приписувалися, показань на осiб, якi нiби "входили в 
одну з ними контрреволюцiйну органiзацiю".          

В руки таких от людей i потрапив Є.Г.Ажажа. Як майже всi репресованi, вiн попервах рiшуче 
вiдкидав звинувачення, що їх йому пред'являли, але незабаром "зламався", не витримавши силових 
методiв на допитах.          

Євген Гарасимович, зокрема, був вимушений говорити слiдчим про нiбито данi йому мiфiчним 
Київським центром доручення по проведенню пiдривної роботи "щодо зриву закiнчення будiвництва 
гуртожиткiв для студентiв", про своє прагнення "всiляко гальмувати i зривати виконання плану 
науково-дослiдних робiт iнституту", "добиватися зниження грамотностi студентiв, перекручувати 
iсторичну науку". I так протягом усього ходу слiдства. Силовий натиск – потрiбне показання, натиск – 
показання. 

 
З протоколу допиту Є.Г.Ажажi вiд 1 жовтня 1938 року: 
 

"Запитання: Ви заарештованi як ворог народу. Слiдство має всi данi про ту пiдривну 

антирадянську роботу, яку ви проводили протягом ряду рокiв.          

Пропоную вам не запиратися i приступити до правдивих та вичерпних показань. Що можете 

сказати по сутi пред'явленого вам звинувачення? 
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Вiдповiдь: Зрозумiвши марнiсть подальшого опору, я вирiшив говорити слiдству тiльки правду 

про спрямовану проти партiї i радянської влади пiдривну антирадянську роботу, яку проводив разом з 

iншими особами, з якими був зв'язаний по контрреволюцiйнiй дiяльностi. 

Запитання: У чому визнаєте себе винним по сутi пред'явленого вам звинувачення? 

Вiдповiдь: Я визнаю себе винним у тому, що з вересня 1936 року був учасником антирадянської 

правотроцькiстської  терористичної  органiзацiї,  за завданням якої проводив активну пiдривну 

роботу" 
8.           

Про те, в чому полягала ця "робота", йшлося пiд час допиту (вiд 30 вересня 1938 р.) завiдуючого 

вiйськовою кафедрою iнституту I.О.Рутковського, що проходив в однiй з Ажажею справi: 

"Запитання: Яке дав вам завдання Ажажа як учаснику правотроцькiстської органiзацiї? 

Вiдповiдь: У 1936 роцi, невдовзi пiсля вербовки, Ажажа запропонував менi створити 

повстанський загiн з учнiв педагогiчного iнституту, добiр проводити в основному з антирадянського 

елементу. 

Запитання: Що практично зроблено вами по органiзацiї повстанського загону? 

Вiдповiдь: Одержавши завдання Ажажi, я залучив для повстанської роботи 4-х чоловiк, з 

вiйськових осiб 3-х для використання як молодших командирiв повстанського загону i одного 

рядового... 

Запитання: Що вами було зроблено щодо придбання зброї для повстанських загонiв? 

Вiдповiдь: Крiм тiєї зброї, що була в iнститутi, – 6 кулеметiв i 40 гвинтiвок, за моєю iнiцiативою 

було вжито заходiв до купiвлi одного лiтака i двох танкеток. Закупiвлю передбачалося провести пiд 

приводом необхiдностi навчання студентiв, але цього зробити не вдалося. 

Запитання: Що вам вiдомо про зброю, яку мав вiйськово - повстанський штаб? 

Вiдповiдь: В цьому питаннi менi нiчого не вiдомо. (Такого штабу не iснувало – вiн був потрiбен 

слiдству для створення бажаного уявлення щодо масштабiв своїх "викриттiв" – А.К., Г.Н.)" 
9.           

21 жовтня 1938 року в Луганську вiдбулося судове засiдання Вiйськового трибуналу 
Харкiвського вiйськового 
округу. Слухання справи 
Ажажi роз-почалося о 14 
годинi 25 хви-лин й одразу ж 
було перерване пiсля такої 
заяви пiдсудного: "У зв'язку з 
тим, що я не визнаю себе 
винним в iнкри-мiнованому 
менi злочинi i що я 
недостатньо ознайомлений з 
матерiалами справи, прошу на-
дати менi можливiсть озна-
йомитися з ними" 

10. На оз-
найомлення (понад 160 сто-
рiнок тексту) дали 30 хвилин.          

       В останньому словi Ажажа 
сказав: "Я прошу суд дати менi 
можливiсть трудитися" 

11. Але 
нi цi слова, нi подальше 
клопотання про помилування 
не були взятi до уваги.  

       На виконання вироку три-
буналу 25 сiчня 1939 року Є.Г. 
Ажажа був розстрiляний.  

        У 1940 роцi справу про 
контрреволюцiйну органiзацiю, 
по якiй проходив Ажажа, було 
визнано сфальсифiкованою i 
незаконною. Але рiшення про 

 Клопотання про помилування відхилено. Документ   

з архівної справи 7970-р. 
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реабiлiтацiю Євгена Гарасимо-
вича ухвалено тiльки в 1957 
роцi. 

З ухвали Військової колегії Верховного суду СРСР від 29 серпня: 

"Вирок Вiйськового трибуналу Харкiвського вiйськового округу вiд 21 жовтня 1938 року 
щодо Ажажа Євгена Гарасимовича за обставинами, що знов вiдкрилися, скасувати i справу про 
нього у карному порядку припинити за вiдсутнiстю складу злочину" 

12.  

На посту директора Луганського педагогiчного iнституту Є.Г.Ажажа показав свої неабиякi 
здiбностi як вчений i керiвник. Всi, хто знав Євгена Гарасимовича, пророкували йому завидне 
майбутнє. Доля розпорядилася iнакше. Тривале вiдрядження в мiсто на Луганi стало в його життi 
останнiм... 

__________________ 
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     Як зазначалося 
вище, 25 січня 1939 
року Є.Г.Ажажа на 
виконання вироку 
Військового трибуналу 
Харківського 

військового ок-ругу був 
страчений. А через два 

місяці по тому 
конфісковане у ректора 
особисте майно було 
передане до фінансової 

структури для 
реалізації і 
перерахування 
вирученої суми до 
держбюджету. Копія 
відповідного  акта, що 

наводиться, засвідчує 
дуже скромний рівень 
матеріального достатку 
керівника вищого 
навчального закладу. 
     Документ з архівної 

справи 7970-р. 
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О.Л.БІШАРЕВ  

    

   Б І Л Я  В И Т О К І В  

   Ж У Р Н А Л У  

   " Р А Б О Т Н И Ц А "   
 

Дальня Софія Яківна  

     Народилася 14 вересня 1886 року в м. Бахмут (нині Арте-
мівськ Донецької області). Професійна революціонерка, поетеса. 
Організатор першого в Росії журналу для трудової жінки − ―Ра-
ботница‖. Переслідувалась царською охранкою і органами НКВС. 
У 1936 р. була вперше репресована, провела у таборах і засланні 
понад 10 років. Реабілітована у 1956 році.  
        

       Вірш написано у 1920 р.  
          у кутаїській в’язниці. 
      Копія з публікації в газеті  
         "Советская Абхазия". 

 
"Коли менi виповнилося шiсть мiсяцiв, помер мiй батько, залишивши без будь-яких засобiв 

iснування мою матiр i нас – п'ятьох дiтей. Невдовзi ми переїхали до Луганська. Пам'ятаю себе з трьох 
рокiв. Постiйно блукала по подвiр'ю, голодна, шукаючи, чого б поїсти, або спала бiля ґанку 
замкненого дому. Коли менi виповнилося дев'ять рокiв, пiшла працювати. Була нянькою, набивала 
цигарки у кустаря-цигарника. За це менi платили три карбованцi на мiсяць" 

1.        
Так писала про своє дитинство й початок трудового життя революцiонерка Софiя Цукублiна. 

Народилася вона 14 вересня 1886 року в м.Бахмут (нинi Артемiвськ Донецької областi ). Софiї не 
довелося ходити до школи. П'ятирiчною  самотужки  навчилася  читати  й  вiдтодi  нiколи не 
розлучалася з книгою. Кожен її робочий день починався рано, годинi о п'ятiй ранку. Й закiнчувався 
пiзно вночi.       

У 1902 роцi Софiя познайомилася з Леоном Дерманом, який ввiв її в гурток луганських соцiал-
демократiв. Очолював його Якiв Моргенштейн. Вiн i Дерман, який став незабаром чоловiком Софiї, 
розтлумачили  дiвчинi ази марксистської теорiї. Так Дальня (це її партiйна кличка, що замiнила з 
часом прiзвище) 

2  увiйшла в революцiйний рух. Йому вона присвятила все життя, з 1903 року 
зв'язавши його з партiєю бiльшовикiв 

3.        
I тодi одразу ж гостро вiдчула: революцiонера на кожному кроцi чекає небезпека, загроза арешту 

весь час стоїть за спиною. I протиставити цьому можна лише одне: витримку i стиснену, як пружина 
перед ривком, волю.       

Коли майже все ядро мiської органiзацiї РСДРП потрапило в тенета полiцiї, Софiї довелося 
термiново переховуватися. За порадою досвiдчених пiдпiльникiв, з одержаною вiд них адресою, 
вирушила до Катеринослава (нинi Днiпропетровськ). Розшукала там явочну квартиру, знайшла в її 
господарiв притулок i пiдтримку. Швидко пристосувалася до нових умов, стала налагоджувати зв'язки 
з потрiбними людьми. I тут – новий удар. Її заарештували на сходцi i три днi протримали у 
полiцейському участку 

4.        
Пiсля цього лишатися в Катеринославi було небезпечно, i Софiя вирiшує повернутися до 

Луганська. Благо, що на той час вийшов з в'язницi Моргенштейн, судом був виправданий Леон 
Дерман. Треба було вiдновлювати бойовитiсть органiзацiї, надолужувати прогаяне. Справ, на якi 
нацiлювала ленiнська "Iскра", що нелегально доставлялася з-за кордону, вистачало на всiх.       

Одне з перших завдань Софiї на революцiйному поприщi – поїздка в Марiуполь до людини, яка 
спiвчувала соцiал-демократам i мала можливiсть допомогти грошима для органiзацiї втечi з тюрми 
товариша по боротьбi. Справилася з цiєю мiсiєю Дальня блискуче. I одразу ж нове доручення: 
налагодити зв'язок пiдпiлля з Луганським острогом. Налагодила. Полiтв'язнi стали одержувати 
iнформацiю про ситуацiю в мiстi, поточнi справи i перспективнi завдання мiсцевих соцiал-демократiв 
5.        
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Така активнiсть, наполегливiсть Дальньої не могла не викликати пiдозри з боку полiцiї. У сестер 
Сергєєвих, що дiяли спiльно з нею, провели обшук. I хоча нiяких серйозних результатiв вiн не дав, 
стало зрозумiло: за Софiєю здiйснюється нагляд, будь-якої хвилини може статися арешт.       

"У 1904 роцi, – напише з часом С.Дальня, – я вирушила до Катеринослава i пiд iменем Ольги 
працювала в мiському районi. Мене призначили помiчником органiзатора осередку" 

6.        
Розстрiл мирної демонстрацiї 9 сiчня 1905 року перед Зимовим палацом у Петербурзi сколихнув 

країну. Приступили до пiдготовки страйку й катеринославськi бiльшовики. Дальня перебувала в 
епiцентрi подiй. На той час до лав пiдпiльникiв пролiз провокатор. Вiдчувши небезпеку, Софiя зумiла 
уникнути однiєї з розставлених пасток. Та їх, на її бiду, було кiлька. В один з днiв, коли Дальня пiшла 
на збори, щоб обговорити можливiсть розповсюдження серед робiтникiв листiвок, якi закликали до 
страйку, на її квартирi влаштували засiдку.       

Начальник Катеринославського губернського жандармського управлiння повiдомляв у 
Департамент полiцiї: "З огляду  на одержанi Начальником Катеринославського Охранного вiддiлення 
агентурнi данi, що 16 сiчня 1905 року в квартирi № 5 будинку № 13 по Козацькiй вулицi зберуться 
розповсюджувачi злочинних вiдозв, за моїм розпорядженням у названiй квартирi 16-го сiчня зроблено 
обшук, причому в кiмнатi, яка належала С.Цукублiнiй, полiцейськi чини застигли Л.Верткiну, 
Б.Грiнбург, З.Ольховську. Першi двi стояли бiля столу i укладали в трикутники вiдозви, озаглавленi: 
"До всiх робiтникiв i робiтниць". Таких вiдозв на столi виявилося 13 примiрникiв... Обшуком квартири 
на пiдлозi за лiжком знайденi 29, а за кошелем – 54 примiрники вiдозв... З.Ольховська та С.Цукублiна 
заарештованi" 

7.        
Цього разу довелося пробути в тюрмi кiлька мiсяцiв. Та як не старався штаб-ротмiстр окремого 

корпусу жандармiв В'ячеславов добитися вiд пiдслiдної даних про пiдпiльну органiзацiю, її склад i 
найближчi плани, все було марно. До того ж справа Дальньої дiстала небажаний для властей розголос. 
Газета "Вперед", що видавалася в Женевi, у № 9 за 1905 рiк, а потiм  й iншi видання з обуренням 
писали про утримання пiд вартою вагiтної жiнки. Невдовзi пiсля цього пiд тиском громадськостi 
Софiю звiльнили, i вона з сином Анатолiєм, що народився  в тюремних стiнах, вирушає до Луганська. 
До мiста, яке стало їй другою батькiвщиною, довгi роки служило вiрним пристанищем 8.        

У тi ж роки Дальня, незважаючи на безлiч революцiйних справ i побутову невлаштованiсть, 
випробовує сили в лiтературi. У своїх вiршах вона оспiвує молодих донецьких робiтникiв, закликає до 
боротьби проти гнобителiв трудового люду. 

 
Пойдемте, братья, поскорее 
На тот великий славный путь, 
Где правду и свободу сеют, 

Где знамя равенства несут. 
 
     Поезiя не тiльки давала вихiд енергiї, що била через вiнця, але й приносила велике моральне 

задоволення.       
Якось Софiя показала свої лiтературнi спроби революцiонеру-професiоналу Iвану Насальському, 

чия думка високо цiнувалася в її середовищi. Насальський схвалив i сказав: "Пиши якомога бiльше, у 
нас пролетарських поетiв мало". I Дальня писала, її перо не притуплялося до останнiх днiв життя.       

В поетичному монолозi "На заре" (уривок з великої поеми), який був опублiкований альманахом 
"Литературный Донбасс" (№ 31 за 1956 рiк), Дальня згадувала атмосферу днiв своєї молодостi, коли 
душа була сповнена мрiй про свiтле майбутнє: 

 
Ах ты, юность моя! 
Сколько было огня, 

Как бесстрашно  глядели мы вдаль, 
И во имя людей, коммунизма идей 
Жизнь отдать свою было не жаль... 

 
     Поема "На заре" була присвячена Iвану Пiлькевичу – революцiонеру i поету, який помер у 

засланнi в 1909 роцi. Разом з ним Дальня називає друзiв своєї молодостi – Якова Моргенштейна, 
робiтника Iвана Рижова, розстрiляного царськими катами учасника Горлiвського повстання 1905 року 
Григорiя Федоровича Ткаченка-Петренка.       

З автобiографiчних спогадiв С.Дальньої: "З 1905 по 1909 рiк я працювала в районi 
Катеринослава, Кам'янська, Луганська. Переїжджала з одного мiсця в iнше... У 1909 роцi за 
провокацiєю Андрiя Донецького знов була заарештована i дiстала адмiнiстративну висилку на 
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батькiвщину, в Бахмут, на три роки пiд нагляд полiцiї" 
9.  За висланням – новий арешт. 19 липня 1909 

року Софiя Дальня та її чоловiк Дерман були затриманi полiцiєю на Луганському залiзничному 
вокзалi. А з наступного дня вони значаться вже як в'язнi мiської тюрми 

10.        
Пiд час арешту в С.Дальньої, як було докладно зафiксовано у протоколi, виявили: "листи, зашитi 

в чорний кусок тканини, лист за пiдписом "Нюта", лист iз зашифрованими адресами в незапечатаному 
конвертi з маркою за сiм копiйок, одну пляшечку з написом "Отрута", брошури злочинного змiсту". 
Це, на думку керiвництва губернського жандармського управлiння, свiдчило про те, що члени партiї 
бiльшовикiв Дальня та її чоловiк є небезпечними для режиму особами. Тимчасово виконуючий 
обов'язки начальника названого управлiння пiдполковник Самiйлов звернувся до катеринославського 
губернатора з проханням про вислання подружжя та кiлькох їхнiх однодумцiв у вiддаленi мiсця 
iмперiї з пiдпорядкуванням гласному нагляду  полiцiї 

11.        
Проте щодо Софiї, то обiйшлося без вiддалених мiсць. Їй наказали їхати в її рiдний Бахмут. Там 

же оселився й Леон Дерман.       
 
...Вступала в свої права осiнь. Дощi зробили вулицi мiстечка непрохiдними. Зв'язок з Луганськом 

i Катеринославом обiрвався. Вимушена бездiяльнiсть пригнiчувала Софiю, i вона надумала переїхати 
в Юзiвку (нинi Донецьк). Подолавши чимало труднощiв, добилася поставленої мети. На новому мiсцi 
поступово налагоджувала потрiбнi контакти з мiсцевими соцiал-демократами: Залмаєв, Корнiєнко, 
Задависвiчка, Чобiтько.       

Дальня проводила свою лiнiю, охранне вiддiлення – свою. Вони постiйно перетиналися, i кожен 
такий випадок знаходив в Департаментi полiцiї документальне вiдбиття. З повiдомлень фiскалiв: 
"Невгамовне подружжя створило в Юзiвцi iнiцiативну групу". "Пiднагляднi без дозволу полiцiї їздили 
до Луганська".       

"З Юзiвки за чиєюсь провокацiєю, –  згадувала С.Дальня, – довелося тiкати в Макiївку. Тут 
одразу ж налагодила зв'язки з робiтниками через Якова Залмаєва та Митю, якi поїхали зi мною. 
Мешкали в комунi, влаштовували збори, розповсюджували "Правду".       

Чим далi, тим бiльше роздратування i осторогу викликає дiяльнiсть Дальньої у Донського 
жандармського управлiння. За спецiальним наказом вiд 29 серпня 1913 року в Макiївку для вжиття 
рiшучих заходiв виїздить завiдуючий розшуковим пунктом ротмiстр Хохлачов. Але тут ретельно 
вiдлагоджений механiзм розшуку не спрацював. Товаришам вдалося випередити жандармiв, 
попередити С.Дальню та Л.Дермана про загрозу арешту.       

Залишивши все своє нехитре майно, Софiя й Леон прибилися до однiєї з театральних труп i 
разом з нею вирушили до Майкопа. Там, перебуваючи вже на нелегальному становищi, жили пiд 
прiзвищем Вольських. Леон давав приватнi уроки математики, Софiя викладала росiйську мову i 
словеснiсть 

12.        
На тi роки припадає найбiльш дiяльна i результативна участь Дальньої в  революцiйнiй пресi. Ще 

в 1911 роцi вона надiслала М.Горькому, який мешкав тодi на Капрi, п'єсу "На бойовий шлях", 
оповiдання i кiлька вiршiв. Вiд письменника надiйшла вiдповiдь: "Здiбностi є – треба вчитися" 

13. 
Софiя виявилась талановитою ученицею.       

Незабаром С.Дальня загоряється смiливою задумкою – органiзувати перший в Росiї журнал, 
розрахований на трудову жiнку. Над створенням "Работницы" (ось де її витоки!) працювала плiч-о-
плiч з А.I.Ульяновою-Єлизаровою, Н.К.Крупською, К.М.Самiйловою, I.Ф.Арманд, Л.М.Сталь, 
iншими видатними спiввiтчизницями.       

 
Перший номер журналу вийшов у свiт 8 березня 1914 р. Вiдкрив його вiрш С.Дальньої "Наш 

праздник", присвячений Мiжнародному жiночому дню: 
 

Сестры, матери, жены, рабыни труда, 
Обездоленной жизни тяжелой! 
С нами смело вперед! 
Даль приветна, светла, 
Мы куем ее в доле суровой 

14. 
 
     В тому ж номерi було надруковано i її прозове вiтання. Революцiонерка писала: "Хай живе 

життя, хай живе наша згуртованiсть навколо нашого першого журналу "Работница"! Нехай вона, ця  
перша провiсниця свiтлого майбутнього, широкої свiдомостi жiнок-робiтниць, гордо пiдрахує нашi 
сили, послужить могутнiм закликом нашим сестрам. Гарячий привiт тобi, перший росiйський журнал 
робiтниць! Привiт всiм сестрам нашої великої справи!" 

15        
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У третьому номерi "Работницы" (вiд 9 квiтня 1914 року) С.Дальня публiкує ще один вiрш, 
присвячений жiнкам-трудiвницям. Природньо, що гострi проблеми, якi порушував журнал, приклади 
нещадної експлуатацiї жiночої працi, що наводилися в статтях талановитої публiцистки 
К.М.Самiйлової (вона, до речi, як i С.Дальня, дiстала бiльшовицьке загартування в Луганську), вiршi 
С.Дальньої не могли не викликати озлоблення у царської охранки. Пiсля виходу сьомого номеру 
журнал було заборонено 

16.        
Плiдно спiвробiтничає в той час С.Дальня з газетою "Путь правды". Її непокоїть затишшя в 

полiтичному життi Майкопа й взагалi всього Пiвнiчного Кавказу. В своїх кореспонденцiях вона пише 
про важкi умови працi робiтниць, їх вiдiрванiсть вiд великих промислових центрiв.       

Перебуваючи на пiвднi, С.Дальня не забуває про дорогий її серцю Донбас. В "Пути правды" вiд 4 
травня 1914 року було надруковано вiрш "В царстве угля": 

 
     Я люблю мой край далекий – 
     Голые поля, 
     Где равниною широкой 
     Всюду степь легла. 
     Где убогая природа 
     Глаз не богатит 
     И поэту дара слова 
     С лаской не дарит... 
     Где ни рек, морей кипучих 
     Не найдешь вблизи, 
     И лесов больших, дремучих 
     Также не ищи... 
     Где кустарник оголенный 
     Заменил леса. 
     Где иною краской полной 
     Брызжет вся земля. 
     Где горящими огнями 
     Блещет круг полей, 
     Пышет злобными огнями 
     Хмурый ряд печей... 
     Где сверкающих заводов, 
     Шахт печальный ряд, 
     Черных, дымных, тесных сводов 
     Скованная рать... 
     Где раскинулись широко 
     Домики нужды, 
     В них ютятся одиноко 
     Пасынки руды. 

 
Пiсля Лютневої революцiї 1917 року Дальня виступала з яскравими промовами на численних 

мiтингах i зборах. На квартирi в неї зустрiчаються майкопськi бiльшовики: Плотников, Гребенщиков, 
Сабошвiлi, Пiщулiн, Мєшков. Повернувся iз заслання i примкнув до них брат чоловiка Михайло 
Свободiн. Вирiшили випускати газету "Голос рабочего", затвердили її редакцiйну раду. До неї 
увiйшли М.Свободiн, С.Дальня, А.Плотников.       

Про авторитет Дальньої, якiй ішов тодi тридцять перший рiк, свiдчить обрання її делегатом на  
перший з'їзд Кубанської вiйськової ради. На ньому з особливою яскравiстю проявилися її незалежний 
характер, полiтична смiливiсть i воля. Коли було поставлено на голосування питання про довiру 
Тимчасовому уряду, проти пiднялася тiльки одна рука – представника Майкопської ради Софiї 
Дальньої.       

Одразу пiсля того в мiстi почалися арешти. Були схопленi i кинутi за ґрати керiвники комiтету 
партiї бiльшовикiв Г.Пiщулiн, П.Мєшков та iншi. Саму ж Дальню оголосили поза законом 

17.        
Рятуючись вiд переслiдувань, Софiя їде в Тифлiс. Там працює технiчним секретарем пiдпiльного 

губкому, веде непримириму боротьбу з мiсцевими меншовиками. Справа доходить до її арешту i 
ув'язнення в тюрму м.Кутаїсi. Але незабаром бiльшовики добиваються її визволення, i Дальня 
переїжджає до Владикавказа, очолює там жiнвiддiл Терського обкому партiї.       

Пiсля встановлення на Кавказi i в Закавказзi Радянської влади Дальня завiдує жiнвiддiлом 
Тифлiського мiського комiтету, входить до складу жiнвiддiлу ЦК КП(б) Грузiї. Тодi ж її затверджують 
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членом редколегiї журналу "Труженица Закавказья". З жовтня 1923-го по листопад 1925-го Софiя 
Якiвна навчалася в Москвi на курсах при Соцiалiстичнiй академiї. По їх закiнченнi завiдувала 
вiддiлом партiйного життя газети "Трудовая Абхазия" 

18.  Прийшла зрiлiсть, але не поменшало 
молодого запалу. Як i в попереднi роки, полiтика i лiтература є головним змiстом, магiстральною 
колiєю її життя.       

У 1926 роцi, до свого сорокарiччя, Дальня одержує гiдний подарунок. У Держлiтвидавi виходить 
книга її спогадiв – "Першi кроки". Передмову до неї написала Н.К.Крупська 

19.  По висхiднiй iде i 
службова кар'єра: С.Дальню обирають секретарем Закавказького ЦК.       

У долi Софiї Дальньої було багато зустрiчей з людьми. I радiсних, i прикрих. Роковою виявилася 
одна – з Л.П.Берiєю, що в  тридцятих роках був на посту першого секретаря ЦК КП(б) Грузiї. Вiн у 
той час на догоду Й.В.Сталiну переписував iсторiю бiльшовицької органiзацiї Закавказзя. Прiзвища 
справжнiх подвижникiв викреслювалися або затушовувалися. На перший план в усiх ситуацiях 
висувався кремлiвський покровитель. Йому одному приписувалися всi успiхи – i тi, що дiйсно мали 
мiсце, i вигаданi – у протистояннi царату, у пiдготовцi i здiйсненнi революцiї. Зрозумiло, яку 
небезпеку являли тодi для Берiї люди, що знали справжнiй стан справ, – старi бiльшовики, партiйнi i 
радянськi працiвники, якi мали доступ до архiвних документiв. На них спрямував Берiя вiстря 
репресiй.       

Берiя не мiг не знати того, що через руки С.Дальньої, коли вона працювала секретарем 
пiдпiльного Тифлiського губкому, проходило багато секретних документiв. У тому числi й таких, якi 
прямо суперечили тому, що було на руку i генсековi ЦК ВКП(б), i йому, Берiї. А коли так, то...       

Заарештували Софiю Якiвну в серпнi 1936 року. Берiя (нагадаємо: на той час партiйний лiдер 
республiки, а ранiше – голова її ЧК) сам проводив допит у своєму кабiнетi. Очевидно, дуже 
побоювався зайвих вух, витоку iнформацiї. Дальня трималася з гiднiстю, не втрачала самовладання i 
навiть почуття гумору. На запитання про те, хто давав рекомендацiї в партiю, вiдповiла: "Микола 
Другий i полковник Зубатов " 

20.        
...Вiдмiрянi їй 10 рокiв позбавлення волi Софiя Якiвна вiдбувала у Воркутпечтабi Комi АРСР. 

Потiм два роки передиху – i знов заслання, цього разу в Красноярський край 
21.        

У 1956 роцi, через 20 рокiв пiсля допиту в берiївському кабiнетi i швидкого вироку, справу 
С.Дальньої було переглянуто, всi звинувачення на її адресу визнанi надуманими, необґрунтованими. 
Прийшла повна реабiлiтацiя, i Софiя Якiвна повернулася до Тбiлiсi. Там вона й померла у 1960 роцi.       

Поїхавши у 1913 роцi з Донбасу на пiвдень, Софiя Дальня бiльше вже нiколи не змогла побувати 
в краю свого дитинства i юностi. Але зв'язкiв з ним не поривала. Довгий час листувалася з нашим 
земляком, випускником Луганського педагогiчного iнституту, лiтератором Євгеном Волошком. 
Надсилала вiршi, якi друкувалися в "Литературном Донбассе", повiдомляла рiзнi подробицi з свого 
життя. Розповiла, зокрема, про те, що, мешкаючи в Майкопi, одержала листа вiд В.I.Ленiна, який 
перебував тодi в емiграцiї 

22.        
Довгi роки на Луганщинi мало що знали про Софiю Дальню. Замовчувалася її участь у 

революцiйному процесi й лiтературна дiяльнiсть. I от настав час вiдновити справедливiсть, вписати в 
iсторiю нашого краю i її iм'я.   

___________________ 
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В.В.МИХАЙЛИЧЕНКО 

 

        П О Л Ю В А Н Н Я  

       Н А  

       Р Е Д А К Т О Р А  

Каплан Самійло Якович  

         Народився у 1899 р. в колонії Пролетарська Новозлатопільсь-
кого району Дніпропетровської області в селянській сім’ї. Журна-
ліст, який першим оповістив країну про рекорд Стаханова. У 1937 
році був призначений редактором ―Ворошиловградской правды‖, 
через кілька місяців арештований і засуджений до розстрілу. Реа-
білітований у 1957 році.  

  Обкладинка  кримінальної  

         справи С.Я.Каплана. 
 
Разом з призначенням на пост редактора "Ворошиловградской правды" Самiйло Каплан одержав 

i ордер на квартиру.  Облаштовуючись у нiй,  повiсив  на  килим предмет своєї особливої гордостi – 
мисливську рушницю. За законами чеховської драматургiї вона мала вистрiлити.  Але йшов тридцять 
сьомий рiк, який не визнавав  жодних законiв, тим бiльш театральних. Головна трагедiя того часу 
розiгрувалася не на сценiчних пiдмостках, а  в самому життi суспiльства. 

I  стрiляли  не холостими, не дробом  з  мисливської  зброї,  а  бойовими зарядами  з  казенних  
стволiв,   що   перегрiвалися   часом   вiд   надмiрної запопадливостi. "Якщо ворог  не здається...", – 
знав би Олексiй Максимович, якi жертви списуватимуться  на  цi його краснi слiвця!.. 

Один з  незлiченних пострiлiв 37-го  поставив  останню крапку в бiографiї Самiйла Яковича 
Каплана – непересiчного журналiста, першого лiтописця й пропагандиста стахановського руху.  
Вирок було виконано у  груднi. Каплану йшов тридцять дев'ятий рiк. Життя обiрвалося на злетi, у 
пору зрiлостi й розквiту таланту. 

Самiйло  Каплан  народився  у  1899  роцi  на  пiвднi  України, в колонiї Пролетарська 
Новозлатопiльського району Днiпропетровської областi,  в  бiднiй селянськiй сiм'ї. Звiстку про 
перемогу Жовтневої революцiї сприйняв з радiстю й ентузiазмом. Адже ранiше всi його помисли  про  
майбутнє  наштовхувались  на глухий мур станових, нацiональних,  майнових  та  iнших  обмежень.  I 
ось мур зруйновано. "Хто був нiчим, той стане всiм"? У собi Каплан не сумнiвався. Йому було не 
позичати енергiї.  Ятрили душу честолюбнi  надiї. 

Надiлений вiд  природи  жвавим  розумом  i  бурхливим  темпераментом, якостями  лiдера, 
красномовний,  здатний  переконувати,  Самiйло  з  юнацьких рокiв  прагнув верховодити. Тому нiхто 
iз землякiв не здивувався, що саме  вiн став  першим органiзатором комсомольської роботи в своєму 
Новозлатопiльському районi, а потiм i першим головою сiльради у рiднiй Пролетарськiй 

1.  Прогалини 
в освiтi  усував наполегливим читанням, вчився життя на практичнiй роботi, на чужих та  й  своїх 
помилках.  Бажання  якнайшвидше  здiйснювати  задуми, що народжувалися  один  за одним, 
траплялося, призводило й до перегинiв.  Була навiть судимiсть  на  цьому ґрунтi.  Вiдбувся, правда, 
досить легко. Виручив принцип, про  небезпеку  якого прагнули тодi не думати:  "Мета  виправдовує 
засоби!" 

Дуже  швидко  дiяльнiй натурi Каплана стає тiсно в глушинi провiнцiї: немає масштабiв,  
простору  для дiй, перспективи зростання.  I на початку тридцятих рокiв – вiн уже в гудучому  i  
киплячому Донецьку, мiстi шахтарiв, металургiв, хiмiкiв, будiвельникiв. Попервах працює на 
середньої руки посадах у рiзних другорядних установах, а з часом знаходить i своє справжнє 
покликання – стає журналiстом 

2.  
День,  коли Самiйло  Каплан вперше завiтав до редакцiї донецької обласної газети 

"Социалистический Донбасс", став переломним  у  його  долi. 
Серед  засмиканих  журналiстiв, якi  постiйно  кудись поспiшають, Каплан вiдчув  себе,  як  риба 

у  водi. Та  й сам  вiн одразу  ж  припав  тамтешнiм газетярам до душi. З редакцiйним  посвiдченням  
Самiйло  Якович  багато їздить  по  областi  (до  неї входила  й  Луганщина),  зустрiчається  й  веде 
розмови з робiтниками, селянами, спецiалiстами. Враження вiд побаченого й почутого рядками 
скоропису  лягають  на  аркушi  блокнотiв,  вiдливаються  в металi  стереотипiв,  свiжими  номерами 
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О.Г.Стаханов високо цінував професійні і людські якості 
С.Я.Каплана, турбувався про моральну і матеріальну 

підтримку його сім’ї. 

газети поспiшають до читача. З кожним днем роботи Каплан усе бiльше й бiльше переконується, яку 
важливу роль вiдiграє газета в життi регiону, як тягнуться до неї люди, як прислуховуються до 
кожного її  слова.  Значить,  i  до  його слова... 

Сумлiннiсть в роботi, проникливий погляд на явища життя, злободеннiсть  i  гострота 
кореспондентського пера Каплана не залишаються непомiченими.  У 1934 роцi його з солiдним 
пiдвищенням у посадi переводять до Кадiївки: призначають редактором мiської газети "Кадиевский  
пролетарий"  (згодом – "Кадиевский рабочий"). Головне напуття  було лаконiчним: "Газета має 
допомогти ка-дiївським  шахтарям  рiзко  збiльшити вуглевидобуток!"  План  першої п'ятирiчки  вони   
провалили –  треба  було надолужувати прогаяне. Яким чином? Думай, редакторе, думай! 

3  
До Кадiївки Самiйло Якович потрапив у її зоряний час. Вона носила тодi ще свою стару назву,  

дану за примхою одного з мiсцевих царських чиновникiв на честь свого сина Кадiя. Але вже з'явилася, 
жила i  працювала  в  мiстi людина, яка  незабаром уславить його на весь свiт, подiлиться честю й 
iм'ям. 

Зовнi О.Г.Стаханов тодi  нiчим  не  вирiзнявся  з-посеред iнших шахтарiв "Центральної - Iрмине".  
Але було, мабуть, в ньому щось таке, що привернуло увагу парторга ЦК ВКП(б) на шахтi 
К.Г.Петрова.  Вже не один мiсяць ламав вiн голову над тим, як по-новому,  бiльш продуктивно 
органiзувати працю пiдземних робiтникiв у вибої.  I от,  здається, рiшення  знайдено.  Ще i ще раз 
подумки проходить Костянтин Григорович  ланцюжком своїх  мiркувань.  Теоретично  все сходиться,  
стикується.  Але  як  буде  на практицi? 

Для здiйснення експерименту був  потрiбен  надiйний  вибiйник,  i  Петров шукав його з такою  
ж  причепливiстю,  з  якою  досвiдчений  композитор  шукає першого виконавця для свого нового 
твору.  Знав: правильний вибiр  –  гарантiя успiху, помилка – майже неминучий провал. 

I от їхня зустрiч.  З перших же слiв Петров переконався: перед ним  той, хто потрiбен.  Був 
задоволений i Стаханов. Парторг казав про те ж, про  що  не раз останнiм часом думав  вибiйник.  
Тiльки  бачив  Петров  далi,  масштабнiше оцiнював можливi наслiдки новаторського прориву. 

Задумане вирiшили здiйснити в нiч на 31 серпня 1935 року.  У вибiй  пiшли удвох.  Але в уявi  
бачився  поруч  з  ними  i  третiй. Той, хто на ранок мав  повiдати про результати  смiливого  

експерименту i землякам,  i  всiм  
спiввiт-чизникам. 

Каплану тут, як мовиться, i 
карти в  руки: був  авторитетом  у  
своєму  мiстi, вважався одним з  
найкращих позаштатних кореспо-
ндентiв  "Правды". I її перше ко-
ротке  повiдомлення  про  рекорд  
буквально сколихнуло всю країну: 
"Вибiйник О.Г.Стаханов нарубав 
за змiну 102 тонни вугiлля, дав 14 
норм!"  Кiлька  рядкiв у газетi од-
разу ж зробили Стаханова i Кадiї-
вку знаменитими.  

З метою запозичення передо-
вого  досвiду до  шахтарського  
мiста  зачастили  делегацiї  з  бага-
тьох  регiонiв   колишнього Союзу 
РСР. Зацiкавилися ним i спецiалiс-
ти-вугiльники з Бельгiї, Голландiї, 
Iспанiї, Китаю, ряду iнших країн 

4.  

       "Самiйла Каплана чудово 
пам'ятаю, – згадував через багато 
років К.Г.Петров. – Був він неаби-
яким редактором, душевною, вiд-
критою людиною. Добре розумiв  
особливостi  того часу, завдання, 
якi стояли перед країною. I, як мiг, 

допомагав їх вирiшенню. Передусiм, вмiлою, такою, що запалювала серця людей, пропагандою 
стахановського руху" 

5.  
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Тема стахановського руху  стає  відтоді визначальною  на  сторiнках  "Кадиевского пролетария".  
Газета з номера в номер  розповiдає своїм читачам  про  послiдовникiв О.Г.Стаханова: В.Позднякова, 
Д.Концедалова,  М.Дюканова  та  iнших,  настiйно пропагує  методи  роботи  гiрникiв-новаторiв.  Але  
редактор  добре  розумiє: тiльки цього недостатньо. Мало  йти  слiдом  за подiями.  Треба привносити 
до руху щось своє,  збагачувати  його новими  iдеями,  ширше  вiдкривати  перед ним  дверi  в  
практичну роботу. Народжується думка пошукати людей, здатних повторити те, що зробив Стаханов, 
в iнших галузях промисловостi – в металургiї, хiмiї, будiвництвi, на транспортi. I газета веде таку 
лiнiю послiдовно  i цiлеспрямовано. Добивається  багатьох  iз поставлених перед собою цiлей. Вже у 
вереснi-жовтнi тридцять п'ятого колективи ряду найбiльших  шахт  мiста вiдрапортували: 
вуглевидобуток  зрiс  на  15-20 вiдсоткiв!  Гiрники  й  надалi додавали  в  роботi.  Їх  приклад  
наслiдували трудiвники iнших галузей. До кiнця року майже всi промисловi  пiдприємства Кадiївки 
справилися з виробничим планом. У цьому була немала заслуга мiсцевої газети, її редактора. 

Роль  преси  у  розвитку  масового  новаторського  руху  була  особливо вiдзначена на першiй 
Всесоюзнiй нарадi стахановцiв. Не раз пролунало там й iм'я редактора  "Кадиевского  пролетария"  
С.Я.Каплана.  Тодi  ж  разом  з  групою органiзаторiв та  зачинателiв  походу  за впровадження 
прогресивних форм працi Самiйло Якович був премiйований наркомом важкої промисловостi 
Г.К.Орджонiкiдзе легковим автомобiлем "М-1" 

6.  
 
Вугiлля у кадiївчан  –  усьому голова. Та  не  одним  ним,  не одними проблемами промисловостi 

живе в той  час "Кадиевский  пролетарий". Газета регулярно друкує  матерiали  з  проблем соцiально-
го  характеру,  пiдвищення загальноосвiтнього i культурного  рiвня  населення. Серед  ударних  тем – 
житлове  будiвництво,  медичне  обслуговування  трудящих та членiв  їх сiмей, благоустрiй i озеле-
нення. 

У пошуках нових  тем,  цiкавих  людей,  живих  вражень  журналiсти,  яких всiляко заохочує в 
цьому редактор, не тiльки спускаються глибоко пiд землю – у вугiльнi  вибої,  але  й  пiднiмаються  на  
найвищу точку мiста  –  площадку парашутної вишки, що  височила  над  Кадiївкою.  Редактор  не  
вiдступав  вiд правила: свою розповiдь газетяр  повинен  вести  з  мiсця  подiї,  по  гарячих слiдах, з 
живими деталями i подробицями.  Газета з  номера  в  номер  iнформує городян про пiдготовку кадрiв 
масових професiй для шахт,  збирання  коштiв  на будiвництво двох лiтакiв, надання шефської 
допомоги селу тощо. 

За Каплана, в якому щасливо уживалися творча, як мовиться, Божа  iскра  i мiцна господарська 
жилка, газета  швидко  вийшла  в  число  лiдерiв  обласної преси.  Постiйно зростав  авторитет  
"Кадиевского  пролетария",  полiпшувалися умови роботи журналiстiв i друкарiв, зростало  число  
передплатникiв. 

Ветеран журналiстики Луганщини  З.Л.Компанiєць  згадував: "Каплан  був вiдданий  газетi, 
любив свою справу,  проявляв  у  роботi  iнiцiативу  i пiдтримував iнiцiативу спiвробiтникiв. 
Працював, не рахуючись з часом. [...] 

За iнiцiативою Каплана було  споруджено  нове,  добре  обладнане  примiщення редакцiї  газети  
"Кадиевский  пролетарий"  i друкарнi" 

7.  
Добре складалося на той час i особисте життя редактора Каплана.  В усьому вiн знаходив 

розумiння i  пiдтримку  дружини  Фаїни,  яка  завiдувала  дитячим садком на шахтi iменi Iллiча.  Росли 
син Iвiан i  дочка  Рада.  Для  всiх  них головним i святим була робота батька.  I вона в нього, 
повторимо, йшла на лад. 

У бойовому редакторському корпусi Донбасу Каплан швидко висувається на одну  з перших 
ролей.  I коли в Луганську виникає  необхiднiсть  змiцнити  керiвництво окружної газети, вибiр падає 
на Самiйла Яковича 

8.  
У мiсто на Луганi С.Я.Каплан приїхав з вiдмiнною характеристикою Кадiївського мiськпарткому.  

Та вже скоро потягнуться звiдти за ним вiдгуки прямо протилежного характеру: влiтку тридцать 
сьомого  швидше,  нiж  хлiба  на полях, достигали справи на "ворогiв народу". I чим яскравiшою, 
талановитiшою, вiдвертiшою  була  людина,  тим  бiльшою  виявлялася  для  неї iмовiрнiсть 
переслiдування з трагiчним кiнцем. Непересiчнi особи у системи  були  не  в пошанi, вона вiддавала 
перевагу стандартним "гвинтикам" iз зручними пазами пiд викрутку: завернув-вивернув, i жодних 
турбот. А кожна яскрава людина – проблема. 

Без них спокiйнiше. 
Нове призначення пiдняло Каплана ще на одну сходинку i ще  на  один  крок наблизило до... 

прiрви. 
Вiд червня 1937 р. прiзвище нового редактора  "Ворошиловградской  правды" згадується в усiх 

протоколах засiдань  бюро  мiськпарткому.  Жодне  з  них  не обходиться без присутностi Самiйла 
Яковича, без розгляду питань, що  вимагають його особливої уваги. Протоколи, якi зберiгаються зараз 
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Фрагменти заяви від 2 листопада 1937 року. 

в обласному Державному архiвi, ряснiють такого роду записами: "Зобов'язати редактора 
"Ворошиловградской  правды" [...]  висвiтлювати  на сторiнках  газети  хiд хлiбозакупiвель"  

9. 
"Надiслати виїзну редакцiю "Ворошиловградской правды" з пересувною друкарнею на 
тактичнi навчання дивiзiї Донбасу для допомоги 240  полку  добитися  першостi  в дивiзiї" 

10. 
"Доручити редакцiї "Ворошиловградской  правды" – тов. Каплану – виступити в газетi з 
матерiалами: куди йдуть кошти вiд позик i  про значення  позики  оборони 

11.  
"Надiслати на мис Челюскiна делегацiю у складi  3-х чоловiк, з них одного старого бiльшо-

вика, стахановця  заводу iменi  Жовтневої революцiї i працiвника редакцiї "Ворошиловградской 
правды" 

12.  
Робота редактора газети нiколи не бувала легкою. А в той час вона  стала ще  й  однiєю з  

найнебезпечнiших. Згадувана  на  початку  нарису  рушниця С.Я.Каплана мiсяцями не вiдчувала 
торкання рук господаря:  про  яке  полювання могла  йти  мова  при  катастрофiчнiй  нестачi  часу!  
Зате  набувало   темпiв "полювання" на редактора. Заохочуванi повiдомленнями центральної i мiсцевої 
преси  про  наростаючi викриття "ворогiв  народу", вируванням пристрастей на робiтничих  зборах  по 
обговоренню передової статтi газети "Правда" "Вмiти розпiзнавати  ворога"  та iнших  подiбних  
публiкацiй,  все  новi  i  новi "добровольцi" включалися  у "полювання на вiдьом". Вони не тiльки вiд 
першого до останнього слова читали кожний номер "Ворошиловградской правды", вишукуючи 
граматичнi i передусiм полiтичнi огрiхи, але й з лупою в руках розглядали фотографiї. Деяким 
вдавалося  "побачити"  при  цьому  "хитро  замаскованi" художником-ретушером зображення... 
свастики. I тодi до органiв  НКВС,  до мiськкому  партiї  летiв сигнал: "Вживайте заходiв.  Ворог не 
дрiмає!" 

Насувалося лихо до  Каплана  й  з iншого боку. В  числi  жертв розгулу репресивної  кампанiї  
виявлялося  дедалi бiльше людей, якi мали iз  Самiйлом Яковичем службовi й особистi  контакти.  Вiд 
кожного у ходi допитiв, застосовуючи тортури, вимагали: 

"Назви спiльникiв!" I пiдслiднi "називали". Каплана знали усi... 
14  вересня  1937  року  С.Я.Каплан   був   заарештований  як  "учасник антирадянської   

троцькiстської органiзацiї, що проводила контрреволюцiйну роботу  проти  полiтики  партiї  i  
Радянського  уряду" 

13.   Слiдчi  органи оперативно  добували   потрiбний   їм компромат. Ось  
показання  одного   iз звинувачуваних,  який  проходив  у  справi С.Я.Каплана: "Разом з Капланом ми 
накреслювали конкретнi заходи по виведенню з ладу механiзмiв, дiльниць шахт. Ми також 
обговорювали промiж себе конкретнi кандидатури для  залучення  в органiзацiю i в окремих випадках 
проводили вербування" 

14.  

Сам Каплан  на  перших  
допитах рiшуче вiдкидав   на-
думанi звинувачення, які пре-
д'являлися  йому.  I  тiльки  на  
49-й  день  ув'язнення,  не вит-
римавши силових методів діз-
нання, написав "покаянну" са-
мовбивчу заяву і почав гово-
рити на допитах під диктовку 
слідчого все, що той вимагав. 

З протоколу допиту 
С.Я.Каплана вiд 20-го лис-
топада 1937 року: 

"Запитання: Пiсля пiв-
торамiсячного вiдмовляння ви 
подали  заяву, в якiй визнали 
свою участь в антирадянськiй 
троцькiстськiй органiзацiї i ви-
словили намiр дати правдивi, 
вiдвертi визнання. Чи пiдт-
верджуєте ви цю свою заяву? 

Вiдповiдь: Пiдтверджую 

цiлком i повнiстю. Я, викри-
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тий  слiдством i своїми спiльниками на очних ставках, розумiю, що вiдмовляння мене не врятує, гли-
боко розкаююся i готовий дати правдивi i вiдвертi показання, щоб назавжди покiнчити iз своїм контр-
революцiйним минулим... 

Запитання: Якi завдання ставила перед собою антирадянська  троцькiстська органiзацiя? 
Вiдповiдь: Завдання антирадянської троцькiстської  органiзацiї  зводилося до  вербування  i  

розстановки  своїх  кадрiв  на  всiх  дiлянках  партiйного, радянського  i  господарського  апаратiв,  
проведення шкiдницької  роботи i боротьби з партiєю з метою замiни сталiнського керiвництва 
правотроцькiстським i змiни iснуючого режиму в партiї i країнi" 

15.  
Сказати про себе таке було рiвнозначно самогубству.  Безсумнiвно,  Каплан розумiв це. I все ж 

наважився. Значить, терпiти катування бiльше не мiг. 
2 грудня 1937  року  Вiйськова  колегiя  Верховного  суду  СРСР  засудила С.Я. Каплана до 

вищої мiри покарання. Наступного дня він був страчений 16. 
Після Каплана мiсце ре-

дактора зайняв Буров.  Але й 
після  того хмари над газетою 
не розвiялися. 

З протоколу засiдання 
бюро Луганського мiськкому  
партiї  вiд  21 жовтня 1937 р.: 

"Про клiше в "Вороши-
ловградской правде": 

Вiдзначити, що останнiм 
часом  на сторiнках  "Вороши-
ловградской правды" клiше 
виходять свастикою. Вказати 
тов. Бурову на неприпусти-
мiсть такого становища, запро-
понувати виявляти бiльше пи-
льностi i контролю у виходi 
клiше.  

 Провести перевiрку кад-
рiв редакцiї, друкарнi. Проро-
бити на робiтничих i партiй-
них зборах рiшення МПК" 

17.  
Самiйло Каплан пропра-

цював в "Ворошиловградской 
правде" сто днiв. I пiсля цього десятки рокiв  iм'я  його  старанно  замовчувалося.  Реабiлiтацiя,  якої 
настiйно добивалася вдова Самiйла Яковича Ф.А.Каплан (вона, до речi, вiдбула в таборах 8 рокiв як 
дружина "ворога  народу"), прийшла  у 1957-му. Добре  iм'я редактора,  чому  активно  сприяв  
О.Г.Стаханов,  було вiдновлено, але  завiса туманностi оповивала його до наших  днiв.  "Честь  
мундира " тих,  хто  творив неправий суд, ще довгий час цiнувалася вище за правду i справедливiсть. 

___________________ 
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Г.С.ДОВНАР 

         К О В Т О К    С В О Б О Д И  

         Д О Р О Ж Ч И Й   

         З А    

         Ж И Т Т Я 
 

                             Бiлогуб Iван Михайлович  

            Народився 20 сiчня 1913 року в мiстечку Костянтиноград /нинi 
м.Красноград/ Харкiвської областi, в селянськiй родинi. Вчений, кан-
дидат фiлологiчних наук. Автор багатьох наукових праць. Професор 
Луганського державного педагогiчного  iнституту iм.Т.Г.Шевченка, 
працював  у  вузi з 1949 по 1994 рiк. Вiдбував покарання у таборах 
ГУЛАГу. Реабiлiтований у 1964  році. 

  Професор І.М.Білогуб. 
 
 
Сорок п'ять рокiв життя вiддав Iван Михайлович Бiлогуб Луганському педагогiчному – одному з 

найстарiших вузiв Донбасу. Його перу належить 250 праць та розвiдок з питань лiтератури i 
мистецтва. Тисячi випускникiв iнституту, що працюють нинi в Українi та за її межами, завдячують 
йому за науку, за приклад вiрного служiння обранiй справi.          

Дитячi роки майбутнього вченого проходили в селi Вознесенському на Харкiвщинi. Була там 
тодi лише чотирикласна школа. Щоб навчатися далi, треба було ходити до райцентра – Краснограда. 
За десять кiлометрiв. I вiн ходив – щодня, за будь-якої погоди. А в 1930 роцi, закiнчивши семирiчку, 
поїхав до тодiшньої столицi України Харкова. На пiдготовчi курси робiтничо-селянської молодi для 
вступу до Iнституту педагогiчної i професiйної освiти.          

Сiмнадцятирiчний Iван Бiлогуб вiдчував необоримий потяг до знань, науки. До початку навчань 
на курсах спiзнився, але вiд своєї мрiї не вiдмовився. Додому вирiшив не повертатися. Влаштувався 
робiтником у ковальський цех заводу "Серп i Молот". Вдень працював, а пiсля змiни поспiшав на 
курси, де числився "вiльним слухачем". Займався на них з такою жадобою i наполегливiстю, що 
начальство врештi-решт змилостивилося й зарахувало його  "законним" курсантом.          

Невдовзi по тому подолав Бiлогуб i наступну свою життєву висоту – став студентом Iнституту 
педпрофосвiти, який, до речi, через два роки набув статусу унiверситету.          

Аби навчатися, не пасував нi перед якими труднощами. Оскiльки навчальний заклад ще не мав 
свого гуртожитку, тривалий час ночував на сценi актового залу. А днi й вечори були вщент заповненi 
лекцiями, зустрiчами з вiдомими українськими письменниками та митцями, читанням новинок 
лiтератури, вiдвiдуванням театральних прем'єр. На останнi з причини хронiчного безгрошiв'я 
доводилося часом проникати з друзями-студентами "зайцями". Благо, тодiшнi керiвники видовищних 
закладiв входили в їхнє становище i дивилися на безбiлетникiв крiзь пальцi.          

Зерна яскравих столичних вражень падали на благодатний ґрунт природної обдарованостi 
недавнього сiльського хлопця. Одразу ж пiсля закiнчення в 1934 роцi унiверситету Iван Бiлогуб 
поринає в улюблену роботу, знаходить чимало корисних занять i в позаурочний час. Викладає 
українську лiтературу в Харкiвському бiблiотечному iнститутi, успiшно справляється з обов'язками 
молодшого наукового спiвробiтника в Шевченкiвськiй картиннiй галереї 

1. Друкує лiтературознавчi 
статтi в перiодичнiй пресi, виступає з лекцiями в трудових колективах.          

Попереду малювалися райдужнi перспективи, вiдчувалися сили для того, щоб гiдно потрудитися 
на нивi народної освiти. Та в суспiльствi вже вiдчувалося наближення репресивної "грози". Долинали 
її розкати, хай ще глухi i далекi, й  до Бiлогуба.          

Зустрiв якось товариша по навчанню в унiверситетi, який незадовго до того побував на 
"спiвбесідi" в органах НКВС, i довiдався, що там цiкавилися i його, Iвана Бiлогуба, особою: чому вiн, 
мовляв, спiвробiтничає у сумнiвному, на думку чекiстiв, журналi "Вiкна"? Той часопис, розрахований 
на галицьких українцiв, якi жили пiд Польщею, виходив у Харковi. В ньому Бiлогуб видрукував одну-
єдину лiтературну розвiдку про творчiсть захiдноукраїнського письменника-комунiста Петра 
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Козланюка, який переслiдувався режимом Пiлсудського. Цього виявилося достатнiм, аби потрапити 
"на гачок".          

Схвилював i такий випадок. Читав для робiтникiв лекцiю про Миколу Хвильового, а пiсля її 
закiнчення одна iз слухачок пiдозрiливо подивилася прямо у вiчi й запитала: "А хiба ви не знаєте, що 
Хвильовий застрелився? З чого б це?.."          

Незадовго до того заподiяв собi смерть Микола Скрипник. Був заарештований Володимир 
Затонський. Кулями викресленi з лiтератури iмена Миколи Кулiша, Ивана Микитенка, Василя 
Чумака... Не може ж бути, щоб в усiх них вiн помилявся, щоб носили вони за пазухою камiнь, були 
проти своєї країни, свого народу.          

Бiда пiдступала до Бiлогуба все ближче й ближче. Адже крiм любовi до всього українського, 
нацiонального вiн ще мав  "необачнiсть" оженитися на сестрi ректора свого унiверситету Я.С.Блудова, 
якого незабаром було заслано на Печору як "ворога народу". Останньою ж краплею, що переповнила 
чашу "грiхiв" молодого вченого, став наклеп одного iз заздрiсникiв. Вiн голослiвно приписував 
Бiлогубу "буржуазно-нацiоналiстичнi iдеї", що той їх нiбито "протягував" у своїх статтях i лекцiях. На 
бiду молодого вченого кривда цiнувалася тодi вище за правду...          

Бiлогуба взяли, як брали в тi роки багатьох. За два днi до Першотравня 1937-го о другiй годинi 
ночi постукали в дверi: "Перевiрка паспортiв!" А затим – ретельний трус у квартирi, вилучення 
"речдокiв" – "нацiоналiстичних" книжок та конспектiв. Фiнал усього того дiйства – арешт 

2.           
Слiдство тривало чотири мiсяцi. Вiд Бiлогуба вимагали визнати себе винним у проведеннi 

буржуазно-нацiоналiстичної пропаганди i назвати спiльникiв. Вiн же не тiльки все категорично 
заперечував, а й сам вимагав пояснення причин арешту. Їх не було, та слiдчих така "дрiбниця" не 
хвилювала. Була б людина, а вже  вони "пришиють" їй який завгодно "злочин".          

Вирок спецколегiї Харкiвського обласного суду вiд 7 вересня 1937 року:          
"За  контрреволюцiйну  пропаганду  i  зберiгання буржуазно-нацiоналiстичної лiтератури 

засудити Бiлогуба Iвана Михайловича до 4 рокiв виправно-трудових робiт у таборах з позбавленням 
виборчих прав на 3 роки пiсля вiдбуття строку покарання" 

3.           
До згаданої у вироку "буржуазно-нацiоналiстичної лiтератури", вилученої з домашньої бiблiоте-

ки Бiлогуба, належали пiдшивка журналiв "Iлюстрована Україна" за 1913-й рiк та книга А.Мейтеса i 
М.Яшека "10 рокiв української лiтератури", видана у 1927 роцi до 10-рiччя Жовтневої революцiї. 
Звiсно, книга мiстила в собi деякi лiтературнi iмена, якi за час, що минув, стали персонами "нон 
грата". Та марно намагався Iван Михайлович переконати слiдчого, що то був найперший посiбник, 
яким (iнших просто не було!) користувалися всi викладачi української лiтератури, беручи з книги 
матерiали, зрозумiло, лише про "незаплямованих" письменникiв.          

Про те, що було далi, Iван Михайлович не раз розповiдав у своїх творах i публiкацiях. 
         
Фрагмент з повiстi I.М.Бiлогуба "Тiнi на снiгу": 
 
"Входила в свої права осiнь. Жовтiли дерева. З журливим курликанням потяглися в далекi 

краї птахи. За кiлька днiв до 20-ї рiчницi  Жовтневої революцiї почалося наше "велике 
переселення". Вночi по довгих тюремних коридорах залунали команди: "З речами - на вихiд!" I 
виводили нас на подвiр'я, а звiдти везли на товарну станцiю, натоптували в "телячi вагони" з 
двоярусними нарами й заґратованими вiконцями, перекликали, рахували i важко засовували та 
замикали дверi.          

Повезли. Куди? Нiхто не знав. Уранцi по сонцю зорiєнтувалися: на схiд. Звiсно, в Сибiр – 
куди ж iще?          

Усi великi станцiї ешелон минав ночами. Зупинки були, як правило, на задвiрках товарних 
пакгаузiв. Нерiдко доводилося бачити на сусiднiх колiях, часом i в два-три ряди, такi ж довгi, як 
i наш, состави з ув'язненими. Скiльки ж нашого брата несло чорним вiтром у безвiсть, а з них 
ще скiльки – за межi життя!          

На однiй iз станцiй, уже за Волгою, повз наш вагон пронесли мертвого чоловiка рокiв 60-ти. 
Помер бiдолага  (та й не вiн один!) уже в першому колi пекла. Причин для того було достатньо: 
холод у неопалюваних теплушках, затхле повiтря, сухий, до того ж обiкрадений вартою, пайок, 
моральна пригнiченiсть, а ще до всього – цiлковите засилля кримiналу: бо ж разом з 
полiтичними засланцями до Сибiру етапувалися убивцi, грабiжники, ґвалтiвники, злодiї, якi 
владно й безкарно запроваджували у вагонах свої вовчi порядки.          

Пiсля багатоденного етапу прибули в Новосибiрськ i по "перестою" в далеких тупиках 
поїхали далi. На станцiї, що звалася Тайга, частину ешелону, в тому числi й наш вагон, 
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вiдчепили. Тут був розташований так званий Сибтаб, який чекав додаткових робочих рук для 
лiсоповалу й заготiвлi деревини.          

Сумно нависли хмари над Тайгою.          
Повалили снiги. У лiсi вони лягли таким товстим шаром, що в окремих мiсцях було по 

груди, а то й на повен зрiст. Ми ж мали добрести до мiсця повалу, одкопати аж до землi стовбур 
кожного дерева й спиляти його так, щоб пень залишився не вищий 10-12 сантиметрiв.          

Так почалася наша каторга..." 
4.           

Бiлогуб, як i всi, хто не вiдчував за собою нiякої провини, безугавно писав листи-скарги у високi 
правовi iнстанцiї з проханням розiбратися й переглянути справу. Та вiдповiдi надходили вряди-годи, 
до того ж були, як двi краплини води, схожi одна на одну: "Для перегляду справи немає пiдстав".          

Влiтку 1938 року за надмiрну настирливiсть у пошуках правди Iван Михайлович знову потрапляє 
на етап. Цього разу його запроторюють в Устьвимтаб – табiр бiля гирла рiчки Вим у Комi АРСР. I тут 
– лiсоповал. Мiсцевiсть була такою дикою, вiддаленою вiд шляхiв, що в'язнi працювали з 
послабленим конвоєм. Тож i визрiло в серцi обуреного неправедним судом Бiлогуба зухвале рiшення 
– тiкати!          

Того разу подихати повiтрям свободи пощастило цiлу добу, за що до попереднього термiну 
ув'язнення додали ще три роки 

5.  До того ж перевели у штрафний табпункт, у ще бiльш глуху зону.          
Настала друга зима. Знов залягли снiги. I знову Бiлогуб робить спробу втекти. Характер! Ця 

спроба була ще безглуздiша за попередню: на свiжому снiгу кожен крок залишав чiткий глибокий 
слiд. Що ж поробиш: ковток свободи здавався тодi в'язню дорожчим за життя...          

Ще один судовий процес – i знову додатковий термiн каторги.          
Лише в кiнцi серпня 1945 року нескорений полiтичний в'язень Iван Михайлович Бiлогуб вийшов 

на волю 
6. В кишенi лежав єдиний документ – довiдка про звiльнення пiсля вiдбуття строку покарання.          

Приїхав до Харкова. Але тут на нього вже нiхто не чекав: нi робота, нi друзi, розкиданi вiйною по 
свiту, нi дружина.          

Передусiм постало перед Бiлогубом питання працевлаштування. На роботу недавнього в'язня, 
однак, нiде не приймали. Потрiбен, мовляв, паспорт. А паспорта не видавали, бо вiн "тут не 
прописаний". Замкнене коло...          

Знайти вихiд iз скрути допомiг старший брат, кандидат географiчних наук Лука Михайлович 
Бiлогуб. Пiсля повернення з фронту вiн викладав свiй предмет у Луганському педагогiчному iнститутi 
iменi Т.Г.Шевченка. Довiдавшись про поневiряння Iвана, запропонував йому в одному з листiв: 
"Приїжджай у Луганськ. Це ж Донбас: тут знайде роботу й пристанище кожний трудар, хай i 
ображений долею".          

Восени 1947 року Iван Михайлович Бiлогуб приїхав до мiста на Луганi. Став позаштатним 
лектором обласного вiддiлення Всесоюзного товариства по поширенню полiтичних i наукових знань. 
Обрав лiтературно-мистецьку тематику 

7. Його цiкавi, ґрунтовнi лекцiї про поезiю та живопис 
Т.Г.Шевченка, драматурга О.Є.Корнiйчука iз  задоволенням слухали робiтники заводiв, колгоспники, 
службовцi, молодь. Тодi ж лекцiї Бiлогуба дiстали високу оцiнку в республiканському Центрi 
лекцiйної пропаганди.          

Зрештою, настає для Бiлогуба давно омрiяний день. Влiтку 1949 р. йому пропонують вести курс 
методики викладання української лiтератури в педагогiчному iнститутi – на правах погодинника, а 
згодом  зараховують  до  штату кафедри української лiтератури 

8.           
Вiдтодi Бiлогуб з головою поринає у напружене, високодуховне життя iнституту, що став для 

нього другою домiвкою. Все знаходить тут Iван Михайлович: насолоду й щастя вiд заглиблення в 
науково-дослiдницьку роботу, радiсть вiд спiлкування з студентами, якi щиро люблять i поважають 
його як викладача й методиста, що глибоко знає свiй предмет, умiє логiчно, цiкаво, часом по-
справжньому артистично викласти те чи iнше питання перед аудиторiєю.  

I вдень, i вночi вiдчував Бiлогуб, як давить йому на груди, заважає вiльно дихати недоброї 
пам'ятi 58-а стаття. I вiд того було важко на серцi, i вiдчував, що крокує з усiх сил, але вперед не 
просувається. Скiльки вже статей було опублiковано в мiсцевiй i республiканськiй пресi, скiльки 
наукових доповiдей виголошено! Склав аспiрантський екзамен, навiть кандидатську дисертацiю 
написав: "Павло Безпощадний – спiвець Донбасу" 

9. Однак захистити її в 50-х роках не довелося: 
заважали отi невидимi кайдани, тавро колишнього репресованого, що тримали людину в залiзних 
лещатах.          

Писав заяви, прохання зняти з нього надумане звинувачення в "буржуазному нацiоналiзмi". I от, 
нарештi, на початку 1965 року надiйшов довгожданий папiр з печаткою Верховного суду України: 

 
"Гр. Бiлогубу Iвановi Михайловичу м.Луганськ, вул. Римського-Корсакова, 5 
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Д О В I Д К А 

Постановою Пленуму Верховного Суду УРСР вiд 28 листопада 1964 р. вирок Харкiвського 
обласного суду вiд 7 вересня 1937 року i ухвала Верховного Суду УРСР вiд 29 вересня 1937 року 
стосовно Бiлогуба Iвана Михайловича, що працював викладачем лiтератури в Харкiвському 
бiблiотечному iнститутi, скасованi, а справа судочинством припинена за вiдсутнiстю складу 
злочину. Бiлогуб I.М. у данiй справi реабiлiтований. 

 
Заст. голови Судової колегiї   
 у карних справах Верховного Суду УРСР                                    Євсєєнко. 
 
5 лютого 1965 року" 

10.                          
 
За лiченi хвилини, поки Iван Михайлович читав рядки цього офiцiйного документа, вiн став 

iншою людиною. Звалився з плеч страшенний тягар, помолодiла душа, додалося енергiї.          
З новими силами й творчим натхненням взявся I.М.Бiлогуб до роботи над дисертацiєю. В 

лютому 1967 року вiн успiшно захистив її на Вченiй радi Харкiвського державного унiверситету  

11.   
Рiшенням Вищої атестацiйної комiсiї Мiнiстерства вищої i середньої спецiальної освiти СРСР 
I.М.Бiлогубу присуджується вчений ступiнь кандидата фiлологiчних наук. А в липнi 1970 року та ж  
комiсiя затверджує його у вченому званнi доцента по кафедрi української лiтератури 

12.           
I.М.Бiлогуб знов на злетi. Одна за одною виходять у свiт його науковi розвiдки й дослiдження з 

актуальних питань лiтературознавства. Серед них: "Вогнем Прометея", "Iван Франко – борець за 
дружбу народiв", "Павло Безпощадний – спiвець Донбасу", "Лiтературно-краєзнавча Луганщина", 
"Українсько-росiйськi лiтературнi зв'язки 2-ї половини XIX столiття" та багато iнших.          

Для творчого почерку I.М.Бiлогуба як вченого-лiтературознавця характернi глибоке 
проникнення у предмет дослiдження, всебiчний аналiз лiтературного процесу.          

Увагу вченого привертають проблеми дружнiх зв'язкiв української дореволюцiйної лiтератури з 
лiтературою росiйською, матерiалiстичного свiтогляду передових письменникiв як однiєї з провiдних 
ознак  народностi й реалiстичного вiдображення дiйсностi. Обидвi цi проблеми I.Бiлогуб розглядає в 
iсторичному аспектi, починаючи з фольклорних джерел творчостi перших представникiв нової 
української лiтератури – Г.Сковороди, I.Вишенського, I.Котляревського i закiнчуючи 
революцiонерами-демократами.          

I.Бiлогуба, який на власному гiркому досвiдi переконався, як важко жити на свiтi, обплутаному 
неправдою i неволею, хвилювали насамперед в лiтературi i мистецтвi iдеї активного протесту проти 
соцiального i духовного поневолення людини. Йому був дуже близький за духом волелюбний 
прометеїзм Т.Шевченка, I.Франка, Л.Українки, П.Грабовського, О.Кобилянської та iнших корифеїв 
українського слова.          

Нинi в українську, як i в iншi нацiональнi лiтератури колишнього Союзу РСР, повертаються 
iмена письменникiв, що довгi роки недооцiнювалися чи навiть перебували пiд "забороною". 
I.М.Бiлогуб внiс чималий вклад у справу реабiлiтацiї таких лiтераторiв.          

Серед них у нашому краї гiдне мiсце посiдає письменник-демократ, засновник українського 
товариства "Просвiта", лексикограф, упорядник "Словника української мови" Б.Д.Грiнченко. Йому 
I.Бiлогуб присвятив солiдне за обсягом i глибоке за змiстом дослiдження, в якому докладно розглянув 
проблеми збереження рiдної мови й примноження духовних цiнностей у творах i роздумах 
письменника.          

"Б.Грiнченко робить наголос на тому, –  писав I.Бiлогуб, –  що психологiя рабства та рабське 
становище людини в суспiльствi нiколи не були благом не тiльки в соцiальному, полiтичному, 
культурному, духовному життi, але й у таких, здавалося б, не надбудовних питаннях, як користування 
землею, збереження оточуючого середовища i всього сущого довкола нас.          

Бездуховнiсть як один з аспектiв концепцiї людини i свiту у творах Б.Грiнченка вiдкриває 
простiр для широких мiркувань про роль мистецтва, лiтератури в суспiльному життi, про людину i 
суспiльство, про людину i свiт в усiй багатогранностi i рiзноманiтностi цих зв'язкiв та їх проявiв".          

Дуже багато зробив I.Бiлогуб для популяризацiї i лiтературно-практичного осмислення творчостi 
письменникiв та художникiв Донбасу, передусiм Луганщини. З цiєю метою вiн, зокрема, багато рокiв 
спiвробiтничав з обласними газетами, радiо, телебаченням. В газетах "Луганская правда", "Прапор 
перемоги", "Наша газета", "Молодогвардiєць" регулярно з'являлися ґрунтовнi публiкацiї I.М.Бiлогуба 
про новi видання книг або узагальнюючi огляди творчостi письменникiв-землякiв  М.Чернявського, 
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I.Савича, I.Свiтличного, В.Титова, I.Низового, М.Малахути та iнших. Постiйну увагу придiляв 
вчений-лiтературознавець творчiй молодi, що йде на змiну своїм старшим колегам.          

Знаменним став для I.М.Бiлогуба 1980 рiк. Саме тодi рiшенням Вищої атестацiйної комiсiї при 
Радi Мiнiстрiв СРСР йому було присвоєно звання професора 

13.           
Iван Михайлович – автор посiбника для вчителiв "Лiтературно-краєзнавча Луганщина", який 

витримав кiлька видань, а також багатьох рецензiй i вступних статей до книг мiсцевих лiтераторiв  
14.  

Як завiдуючий кафедрою української лiтератури, вiн до останнiх днiв життя проводив активну 
методичну роботу з викладачами кафедри i вчителями шкiл областi...          

Його iм'я – в числi тих, ким пишається колектив Луганського педагогiчного, що у 1998 роцi 
дiстав статус унiверситету. 

___________________ 

 
1
 Архiв Луганського державного педагогiчного унiверситету iмені Тараса Шевченка. Особова справа 
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  Трибуна студента.- 1994. - 11 травня. 

4
  I.Бiлогуб. Тiнi на снiгу. - Донбас.- 1989. - №  6.- С. 35-36. 

5
  Трибуна студента. - 1994. - 11 травня. 

6
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Г.С.ДОВНАР 

 

   А Р Е Ш Т   

   Н А   

   Р О Б О Ч О М У  М І С Ц І   
 

Петро Іванович Шелковий 

 

        Народився в 1890 р. у с.Мар’янівка на Полтавщині, в 

сім’ї сільського вчителя. Учасник першої світової і гро-

мадянської воєн. У 1932 р. – директор Луганського пат-

ронного заводу. Арештований у червні сорок першого, бі-

льше року перебував під слідством. У липні 1942-го спра-

ву було припинено за відсутністю складу злочину з реабі-

літацією. У 1956 р. став першим почесним громадянином 

м.Луганська.  
 

       П.І.Шелковий (у другому ряду  
            в центрі) у колі заводчан. 

 
Його арештували на сьомий день Великої Вiтчизняної. Петровi Iвановичу Шелковому, директору 

Луганського патронного заводу, йшов 51-й рiк. У мiстi на Луганi його знали як людину заслужену, на-
дiйно випробувану в боях i працi... 

Доля надiлила Шелкового добрим i чуйним серцем, талантом органiзатора, вмiнням вабити до 
себе людей, згуртовувати колектив, знаходити i висувати  на керiвнi пости найбiльш здiбних 
спецiалiстiв. I завод пiд його началом успiшно справлявся з доводжуваними завданнями, нарощував 
випуск продукцiї. 

I ось на тобi! О 12-й годинi дня до ґанку заводоуправлiння пiдкотила чорна легковушка М-1. З 
неї вийшли лейтенант  i  двоє  рядових  у  кашкетах  з малиновими  околичками.  Спецнаряд  пiднявся  
на другий  поверх, проминув приймальну з секретаркою i, не питаючи дозволу, увiйшов до кабiнету 
Шелкового. 

Лейтенант наблизився до безмежно здивованого Петра Iвановича i, по-вiйськовому вiдрекомен-
дувавшись, простяг ордер на арешт. При  цьому виразно поклав руку на кобуру пiстолета. 

Шелковий пополотнiв. 
– За що? 
– В мої обов'язки входить лише виконання доручень, – вiдповiв чекiст, –  всi пояснення – на 

мiсцi. 
Запросивши когось iз заводчан бути понятими,  лейтенант  приступив  до обшуку.  Перебрав усi 

до єдиного папери в  сейфi,  у  шухлядах,  на  столi,  у книжковiй шафi, зазирнув у нiшу  для  одягу.  
Заповнив бланк  про проведення обшуку i вилучення речових доказiв. Потому знов звернувся до Шел-
кового: 

– Вам буде незручно на очах у пiдлеглих йти пiд вартою. Отже, за три хвилини чекаємо на вас у 
машинi бiля пiд'їзду. Можете вiддати належнi розпорядження головному iнженеру. 

– Вiн сам знає, що робити, – вiдповiв Шелковий. 
За кілька хвилин чорна машина виїхала за заводську прохідну. В житті директора почався довгий 

період поневірянь. 
...Незабаром на завод дiйшла чутка з Москви: одночасно з Шелковим були арештованi  народний  

комiсар  озброєння  Б.Л.Ванников,  начальник  Головного управлiння вiйськової  промисловостi,  
висуванець  з  Луганського  патронного, С.I.Вєтошкiн, а також  начальники  ряду  iнших  главкiв  i  
директори  багатьох номерних заводiв, переважно артилерiйських. 

...Петро Шелковий народився у багатодiтнiй сiм'ї хуторського вчителя в тихiй Мар'янiвцi на 
Полтавщинi, де в'ється промiж  вербами  схожа  на  Луганку рiчка Орчик.  Коли синовi виповнилося 
десять  роков,  батько  вiдвiз  його  до родича в  сусiднє  село  Карлiвку,  де  була  п'ятикласна  школа.  
На  час  її закiнчення сiм'я переїхала до мiста Краматорська, що на Донеччинi. Тут батько вже не 
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вчителював – був радий мiсцю сторожа на машинобудiвному заводi. Туди ж влаштувався й Петро – 
учнем ливарника. 

Так у 1905 роцi почалася його трудова бiографiя. Потiм була солдатчина... Коли з'явився у 
рекрутському прийомi, члени комiсiї ахнули:  

− Оце солдат! Тiльки для iмператорської гвардiї.   
I повезли новобранця Петра у  стольне  мiсто  Пiтер. Зiбрали там не одну сотню таких же 

вiдбiрних молодикiв з усiєї Русi великої  – i давай "розфасовувати": рудих – у Єгерський полк, 
ластатих – у Павловський, а таких класичних красенiв, як Шелковий, – у Преображенський. 

Повернувшись у 1912 роцi на свiй  машинобудiвний, Шелковий зiйшовся з соцiал-демократами.  
Йому, що пiзнав усi "принади" селянського, робiтничого  i солдатського життя, були зрозумiлi й 
близькi iдеї захисту прав трудового люду.  

Потрапив у  "чорнi  списки"  –  вигнали  з  заводу. Подався до Луганська, на паровозобудiвний. I 
тут швидко знайшов спiльну мову з тими, хто виступав проти iснуючих порядкiв.  Своєю 
непримиреннiстю, впливом на робiтничий колектив накликав на себе нову бiду: заводське начальство  
включає  його до спискiв "бунтiвникiв", якi пiдлягають вiдправцi на фронт.  На  щастя для Шелкового, 
з початком вiйни виникла гостра потреба  у  додаткових  робочих руках на патронному заводi, його 
приймають там за спецiальнiстю – ливарником 

1.  
Йшов 1916 рiк... У змученiй вiйною Росiї назрiвала революцiя.  Усе виразнiше  вiдчувався  її  

подих  i  на Луганському патронному. 
У липнi робiтники  пiдприємства  вийшли  на  мiтинг.  Порушили  перед директором немало 

економiчних i полiтичних вимог, а  коли  той  вiдмовився  їх виконати, оголосили страйк... Директор 
викликав кiнну сотню, а також заводську пiхотну  команду  i  наказав  добряче  провчити    
бунтiвникiв.   Шiстнадцять робiтникiв, у тому числi й Петра Шелкового, вiдправили до 
слов'яносербського повiтового воїнського начальника, а потiм – на фронт, у Галичину, де точилися 
тодi запеклi бої 

2.   
Одразу ж пiсля Жовтня 1917-го почався  для  Шелкового  шлях червоного гвардiйця: вiн вступив 

у бойову робiтничу дружину Олександра Пархоменка.  Брав участь у боях з каледiнцями, нiмцями, якi 
окупували значну  частину територiї України. Але найбiльше труднощiв зазнав пiд час легендарного 
переходу 5-ї армiї К.Є.Ворошилова вiд Луганська до Царицина. Через охопленi полум'ям 
громадянської вiйни донськi степи бiйцi супроводжували 82 ешелони луганцiв з сiм'ями i заводським 
устаткуванням. 

Пiд час походу його учасники не раз i не два робили таке, що здавалося цiлком неможливим.  В 
один з моментiв просування  армiю затримав зруйнований бiлогвардiйцями мiст через ріку Дон.  До  
командування  викликали   досвiдченого iнженера-колiйника: 

– Скiльки часу потрiбно для вiдновлення переправи? 
– Як мiнiмум, три мiсяцi. I лише при наявностi спецiальної технiки, бетону та iнших матерiалiв. 
Ешелони пройшли по мосту через три тижнi. Без технiки i бетону. 
До початку  1920  року  у  тiльки-но  визволеному  вiд  бiлогвардiйцiв Луганську  склалася  вкрай  

тривожна  обстановка.  Для  подолання  кризи  були потрiбнi енергiйнi люди, обiзнанi у потребах  
трудових  колективiв.  I  цiлком закономiрно,  що  на  патронному  згадали  про  Шелкового.  У  квiтнi   
голова заводського правлiння I.Й.Венецький вiдкликав Петра Iвановича  з-пiд  Харкова, де вiйськова 
частина, в якiй вiн служив,  дiстала  на  той  час  короткий вiдпочинок пiсля гарячих боїв. 

Одразу ж пiсля  повернення  на  рiдне  пiдприємство  Шелкового  обрали заступником голови, а з 
часом – i головою робiтничого комiтету заводу 

3.   Це був пост, якому б нiхто не позаздрив.  Голодно, 
холодно робiтникам та їх сiм'ям – лаяли спочатку його, а  вже  потiм  радянську  владу.  I  як  же  радiв  
Петро Iванович, коли щастило йому розв'язати хоча  б  одну  якусь,  велику  чи  малу проблему. 

...Коли 8 армiя, що стояла в Луганську i навколишнiх  селах,  вирушала на Польський фронт,  
Шелковому  вдалося  домовитися  з  її  командуванням  про видiлення для робiтникiв заводу майже 
1,5 тисячi пудiв  борошна.  Довiдавшись, що на територiї пiдприємства з  давнiх  часiв  лежить  гора  
непридатного  для виробництва вугiлля, пiшов до Венецького: "Давай роздамо людям, бо ж їм  немає 
на чому навiть борщу зварити..." Роздали. 

А ще ж треба було турбуватися про допомогу сiльським трудiвникам,  про органiзацiю 
суботникiв i недiльникiв.  Шелковий встигав скрiзь i завжди. Своїм прикладом запалював iнших, 
цементував колектив. 

Через рiк Шелкового призначили завiдуючим  вiддiлом  постачання.  А  в 1923-му Петро 
Iванович був  уже  так  званим  комерцiйним  директором  заводу. 

Роботи, турбот, вiдповiдальностi, зрозумiло, додалося.  А коли  так – настав  час подумати про 
пiдвищення освiтнього рiвня: давнiшня "п'ятикласка"  аж нiяк  не сприяла професiйному зростанню.  
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Однак замiсть навчання посилають Шелкового... директором на Алчевський металургiйний завод.  I 
тiльки у 1928 роцi пропонують вступити до Промислової академiї. А в 1932-му Головне артилерiйське 
управлiння Наркомату озброєння призначає його директором Луганського патронного 

4.   
I тут великий досвiд керiвної роботи, знання, здобутi в  Промакадемiї, дозволили на всю ши-

рочiнь розкритися природним здiбностям Шелкового. Працює з притаманними йому розмахом, напо-
легливiстю. I плоди цих його зусиль – у всiх на очах. Завод росте, розширюється. Крiм основного ви-
робництва, успiшно освоюється випуск рiзного призначення верстатiв. Шелковий завойовує дедалi 
бiль-ший авторитет у луганчан. Будучи обраним депутатом Верховної  Ради  Союзу РСР, гiдно пред-
ставляє в нiй iнтереси своїх землякiв. 

За дев'ять рокiв довоєнного директорства П.I.Шелкового завод у сiм разiв збiльшив випуск пат-
ронiв. Удвоє було знижено їх собiвартiсть. Добилися цього завдяки впровадженню ряду 
технологiчних  нововведень, спiвдружностi  iз запорiзькими металургами в пошуках  необхiдної  
марки  металу. Ця iнiцiатива заводського колективу, його керiвника була вiдзначена спецiальним  
наказом по Нар-комату озброєння 

5.   
Багато сил i часу  вiддавав  тодi  Петро  Iванович  громадськiй роботi. Був членом мiського 

комiтету партiї, готував  матерiали  до  чергових пленумiв, виступав на них iз слушними 
зауваженнями.  

Архiвнi  документи  засвiдчують:  у  1937   роцi    Ворошиловградський мiськпартком водночас з 
розв'язанням масштабних, життєво важливих  для  мiста проблем не цурався  питань,  якi,  на  перший  
погляд, можуть здатися занадто вже незначними, такими, що не мають громадського звучання. 

Мiськком,  його  бюро,  особисто  член  мiськкому   П.I.Шелковий  не пошкодували,  зокрема, 
часу, щоб допомогти рядовому  комунiсту – робiтниковi паровозобудiвного заводу – пiдвищити свою 
активнiсть у низовiй парторганiзацiї, бiльш  ґрунтовно "пiдкуватися", як тодi говорили, в суспiльно-
полiтичних питаннях. 

Щоправда, подiбних рiшень у мiськкомiвських протоколах зафiксовано менше, анiж тих, де мова  
йшла  про  виключення  з  лав  партiї  у  зв'язку  з репресуванням органами НКВС, але вони були. I 
цього факту, як i слова з пiснi, не викинеш. 

Таку ж iндивiдуальну роботу iз заводчанами-верстатниками, службовцями Петро Iванович 
постiйно, день у день, проводив i на своєму пiдприємствi.  Вона не вiдображалася нi в яких 
документах, але позитивно позначалася на  головному для багатотисячного колективу – люди вчилися 
думати по-державному, пiдпорядковувати у рядi випадкiв свої особистi iнтереси громадським. I як 
результат –  пiдвищення продуктивностi працi, збiльшення випуску продукцiї. 

З характеристики на директора заводу № 60 тов. Шелкового П.I., затвердженої на 
засiданнi бюро Ворошиловградського мiськкому  партiї  вiд 25 сiчня 1937 року: 

"...В  опозицiйних  i  антипартiйних  угрупованнях  участi  не   брав, партстягнень не мав. 
Активний  учасник  громадянської  вiйни. За бойовi заслуги  в громадянськiй вiйнi 

нагороджений орденом Червоного Прапора. 
З часу приходу т.Шелкового на завод № 60 завод  почав  виходити з прориву i рiзко 

полiпшувати свою роботу по виконанню плану. План 1936 р. перевиконаний.  За цей час завод 
освоїв верстатобудiвну справу  i  випускає унiверсальнi i складнi шлiфувальнi верстати, що 
ранiше ввозилися з-за кордону. 

Найсерйознiший недолiк у роботi заводу – високий процент браку. 
За весь час своєї роботи тов. Шелковий проявив себе як  стiйкий бiльшовик, який опановує 

технiку, зв'язаний з робiтниками. 
Бере активну участь в життi i роботi Ворошиловградської парторганiзацiї, є членом мiськ-

парткому i членом Климiвського райпарткому " 
6.   

З протоколу засiдання бюро Ворошиловградського  мiськпарткому вiд 17 липня 1937 
року: 

"...Намiтити директором паровозобудiвного заводу iм. Жовтневої революцiї тов. 
Шелкового П.I., увiльнивши його вiд обов'язкiв директора заводу № 60. 

Просити обком партiї i ЦК ВКП(б) затвердити" 
7.   

Рекомендацiя, однак, не  була  схвалена.  Причина  такого  рiшення вищих iнстанцiй уявляється 
цiлком  зрозумiлою:  загроза  вiйни  з  фашистською Нiмеччиною  ставала  дедалi  бiльш  реальною,  i  
Наркомат  оборони  не  хотiв вiддавати досвiдченого директора одного з найбiльших своїх заводiв. 

За що ж тепер, у першi днi вiйни, на  випробуваного  керiвника  такого життєво необхiдного 
виробництва звалилося велике лихо? 

...В кiнцi липня того ж 1941-го дiйшла  з  Москви  звiстка:  звiльненi з-пiд варти  нарком  
Ванников,  його  заступник  Мiрзаханов,  начальник  главку Вєтошкiн i багато директорiв воєнних 
заводiв, якi були арештованi одночасно  з Шелковим. Тому в Луганську чекали й на його повернення. 
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Секретар обкому партiї А.I.Гайовий пiд рiзними приводами вiдкладав затвердження на бюро  рiшення  
про виключення Петра Iвановича з лав партiї "як репресованого органами  НКВС".  I тiльки коли з 
главку повiдомили, що Шелкового можна не чекати,  було  прийнято постанову: "Рiшення 
Ворошиловградського МК КП(б)У вiд 22 липня 1941  року  про виключення Шелкового з членiв 
ВКП(б) затвердити". 

Тим часом Червона  Армiя  вiдступала,  фронт  наближався до Луганська. 
Заводчани чекали на розпорядження з Москви про евакуацiю пiдприємства.  А його все не було i 

не було. В кiнцi серпня до мiста прибув Вєтошкiн. 
– Коли одержимо наказ про евакуацiю? – спитав у нього О.Ф.Тарасенко, який змiнив Шелкового 

на посту директора. 
– Найближчим часом плануємо подiлити ваш завод за видами продукцiї та калiбрами патронiв на 

кiлька виробництв. Евакуюватися будете в рiзнi мiста Союзу як окремi пiдприємства. 
Пiсля того поговорили про Шелкового. 
– Ви, мабуть, чули про серйознi сутички у верхах з питань переозброєння армiї? – спитав 

Вєтошкiн. 
– Дещо чули. 
...Коли заступниковi наркома оборони маршалу Кулику стало  вiдомо,  що нiмецька артилерiя 

дещо переважає за калiбрами  нашу,  вiн  зажадав  припинити випуск 45-мiлiметрових гармат i  
замiсть  них  негайно  розпочати  виробництво стволiв бiльшого  калiбру.  Ванников,  iншi  спецiалiсти  
переконували  Кулика вiдмовитися вiд  такого  замiру,  оскiльки  це  вимагало  багато  часу,  якого 
Радянський Союз тодi вже не мав. Однак треба було вести мову вже не з Куликом, а з самим 
Сталiним,  пiдтримкою  якого  маршал  встиг  заручитися.  Вислухавши Ванникова, Сталiн погодився 
з ним, але при  цьому  виразно  погрозив  пальцем: мовляв, дивiться менi! 

I коли в першi днi вiйни нiмецька артилерiя панувала  на  полях  боїв, Кулик натякнув Сталiну: 
бачите, на чиєму боцi правда.  I вождь пригадав своє "Дивiться менi!" 

Ось тодi й пролунав грiзний "залп" по вiтчизняних гарматних, снарядних та патронних 
керiвниках. 

– Усiм нам ставилося у провину одне: шпигунство на користь фашистської Нiмеччини i змова з 
метою випуску озброєння, яке б поступалося вермахтiвському, – розповiдав Вєтошкiн. – Та ось наша 
армiя отямилася i почала показувати, що маємо гаубицi, якi переважають нiмецькi, танки i штурмовi 
лiтаки, кращi за ворожi. Пiсля цього Сталiн змiнив гнiв на милiсть. 

А чому не звiльнили Шелкового, йому, Вєтошкiну, було невiдомо.  
Завод № 60 був евакуйований у рiзнi мiста країни – Чкалов,  Володимир, Казань... Основне ж 

виробництво – патронне – перевели у Фрунзе (нинi Бiшкек). 
Тут  же  перебувало  i  керiвництво  пiдприємства  на  чолi  з Тарасенком, який, виконуючи  

розпорядження  Наркомату  оборони,  розгорнув  на початку 1942 року широкi роботи по 
спорудженню нових заводських корпусiв. 

Петра Iвановича не було на пiдприємствi, але  в  усiх  дiях  колективу вiдчувався  його,  
Шелкового,  стиль  роботи,  його  головний  принцип:  кожне завдання треба виконувати не тiльки  в  
обумовленi  строки,  але  й  найкращим чином.  Заводчани чiтко, без втрат провели  евакуацiю,  
швидко  змонтували  на новому мiсцi верстати, налагодили їх безперебiйну роботу. I незабаром 
колектив змiг доповiсти Наркомату: щодня даємо фронту шiсть мiльйонiв патронiв! 

8  
...Тихого лiтнього  вечора  водiй  старенького  "ЗIСу",  посланого  на вокзал за прибулим  з  

Москви  головним  архiтектором  заводської  новобудови, привiз ще одного пасажира – худого 
довжелезного дядька у  добряче  поношеному костюмi. Коли цей чоловiк вийшов з машини i, нервово 
посмiхаючись, невпевненою ходою рушив навстрiч Тарасенку, той спочатку iз здивуванням поглядав 
на нього.  

Та раптом зойкнув i затремтiв вiд хвилювання: 
– Петре Iвановичу? Ти?.. 
– Я, Сашку, – проковтуючи клубок, що застряв у горлi, сказав Шелковий. 
Наступного дня Петро Iванович, незважаючи на всi данi чекiстам пiдписки, вiдповiв Олександру 

Федоровичу на запитання: чому так довго тримали його пiд слiдством? 
...Шелковий з самого початку не визнавав  жодного  з  висунутих  проти нього звинувачень.  Та 

ще й поводив себе, на думку чекiстiв, "зухвало". Тому, коли арештованими вiйськовими спецiалiстами  
за дорученням Сталiна зайнявся Маленков, його, Шелкового, буквально сховали подалi вiд очей 
перевiряючих. 
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А потiм трапилося несподiване. 20 липня 1942 року Шелковий  почув  вiд своїх слiдчих не 
чергову пропозицiю визнати себе винним у "шпигунських дiях  i назвати спiльникiв", а два 
коротеньких слова, у змiст  яких  спочатку  не  мiг повiрити: 

– Ви вiльнi... 
На такий поворот справи Шелковий уже не  сподiвався.  Був  готовий  до найгiршого, знав: дiями 

"репресивної машини" щодо працiвникiв його рангу керують часто не факти i логiка, а примхи 
найвищого керiвництва. 

Одне можна було сказати з певною долею iмовiрностi: допомогло Петру Iвановичу те, що був 
несхитним на допитах, не давав нiяких приводiв розплутувати далi клубок слiдчих дiй. 

На запитання "За що?", поставлене пiд час арешту, Шелковий дiстав докладну вiдповiдь. А от 
обставини звiльнення назавжди лишилися для нього таємницею. 

Через день пiсля приїзду Шелкового до Фрунзе  Тарасенко подзвонив начальнику главку 
Новикову: 

– Володимире Миколайовичу, повернувся Шелковий. 
– Знаю. 
– Прошу видати наказ про призначення його директором нашого заводу. 
– Але ж вiн повинен їхати. 
– Куди? 
– До Саратовської областi, на один з воєнних заводiв. Заступником директора. 
...  На початку жовтня 1943 року, коли  у  визволеному  вiд  нiмецьких окупантiв  Луганську  

починалося  вiдродження  заводу № 60,  Петро  Iванович повернувся у мiсто на Луганi. Народний 
комiсар оборонної промисловостi Д.Ф.Устинов призначив його директором цього пiдприємства – 
одного з найстарiших патронних заводiв в Українi 

9.   
I почалися для Петра Iвановича новi  турботи.  Завод-велет,  на  якому працювали ранiше майже  

20  тисяч  робiтникiв,  лежав  у  руїнах.  Треба  було термiново все вiдбудувати заново, встановити i 
налагодити  обладнання,  почати випуск патронiв для дiючої армiї. 

Кадровi робiтники, а  також  домогосподарки,  школярi  Луганська,  якi прийшли на допомогу  
заводчанам,  робили,  здавалося  б,  неможливе,  прагнули якомога  швидше  вдихнути  нове  життя  у  
вiдбудовуванi  цехи. Безпосереднє керiвництво всiм комплексом робiт здiйснював  директор. 
Добивався  реевакуацiї устаткування, зустрiчав ешелони з ним, особисто стежив за ремонтом  
верстатiв, налагодженням технологiчних лiнiй.  Не  меншої  уваги  потребувало  вiд  нього 
формування колективу  робiтникiв  та  iнженерно-технiчних  працiвникiв.  Спати доводилося коли-не-
коли, у кращому разi по чотири-п'ять годин на добу. 

1 липня 1944 року перша черга виробництва по випуску патронiв стала до ладу  дiючих. Крiм  
патронiв,  завод  почав  випускати  запаснi  частини  для тракторiв 

10.   
У переможному сорок п'ятому завод подвоїв випуск патронiв i  приступив до верстатобудування. 

За успiшне виконання завдань Державного комiтету оборони Президiя Верховної Ради  СРСР  
нагородила  орденами  i  медалями  майже 2400 трудiвникiв  пiдприємства. П.I.Шелковий був 
удостоєний  ордена  Ленiна.  На прапорi заводу замайорiв орден Трудового Червоного Прапора 

11.   
Пiсля  закiнчення  вiйни  ще  протягом  11  рокiв  Шелковий   очолював пiдприємство  (нинi –  

виробниче  об'єднання  "Луганський  верстатобудiвний завод"),  яке  стало  часткою  його  життя. 
Пiдприємство з року в рiк росло, удосконалювалося. 

У 1956 роцi, перед виходом на пенсiю,  Петро  Iванович  Шелковий  став першим почесним 
громадянином мiста Луганська 

12.   
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  Луганская правда.- 1993.- 14 декабря. 

4
  Там само. 

5
  Там само. 

6
  ДАЛО, - Ф.П.-5, оп.1, спр. 616, арк. 65. 

7
  Там само, спр. 617, арк. 168. 

8
  Луганская правда.- 1993.- 14 декабря. 

9
  Там само. 

  10
  Там само. 

  11
  Там само. 

  12
  Там само. 
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В.С. КЛЕМЕНОВ 

    

    В   Р У Б I Ж Н Е   З   П А Р И Ж А  –  

  Ч Е Р Е З  

  К О Л И М У 
     

 
 Голомб Леонід Михайлович  

       Народився 5 вересня 1911 р. в Києвi. У роки громадянської 

вiйни був вiдiрваний вiд сiм'ї, опинився в Бельгiї. Виховувався в 

iнтернатi монахiв-єзуїтiв, з їх допомогою здобув вищу освiту. 

В тридцятих роках повернувся на Батькiвщину i незабаром 

був репресований. Пiсля звiльнення з таборiв ГУЛАГу мешкав 

у м. Рубiжне. Доктор хiмiчних наук, професор. Автор бiльш 

як 100 наукових праць. Реабiлiтований 14 травня 1955 року. 
 Л.М.Голомб. Фото 1945 року.  
           Село Сусмукчан,  
        Магаданська область. 
  

Багато старожилiв Рубiжного добре пам'ятають Л.М.Голомба, першого доктора наук у своєму 
мiстi, начальника колористичної лабораторiї мiсцевого фiлiалу НДIОНiБа (науково-дослiдного 
iнституту органiчних напiвпродуктiв i барвникiв), вихователя цiлої плеяди вчених-хiмiкiв. Леонiд Ми-
хайлович народився у 1911 роцi в Києвi, в сiм'ї молодих лiкарiв. Його батько, Михайло Леонiдович, 
був учасником першої свiтової вiйни. Пiсля Жовтневої революцiї беззастережно сприйняв радянську 
владу, став одним з органiзаторiв Харкiвського iнституту охорони материнства i дитинства. Був 
вiдомим у медичних колах спецiалiстом у галузi педiатрiї, багато зробив для її розвитку в Українi. В 
рiзнi часи завiдував кафедрами в Днiпропетровському i Донецькому медiнститутах. Останнi роки 
свого життя провiв у Рубiжному.       

Зовсiм по-iншому склалася доля матерi Леонiда. У розпал громадянської вiйни вона разом з 
сином виїхала до Туреччини, в Стамбул. Там їхнi шляхи-дороги незабаром розiйшлися. Хлопчика 
довелося влаштовувати в iнтернат, який утримували монахи ордену єзуїтiв. З часом iнтернат було 
перемiщено у Бельгiю, туди ж вирушив у числi його вихованцiв i Леонiд Голомб. Так у 12 хлопчачих 
рокiв почалося його самостiйне життя далеко вiд батькiвщини i батькiв.       

У 1929 роцi Леонiд першим учнем закiнчив коледж при iнтернатi. Неабиякi здiбностi юнака 
привернули увагу опiкунiв, i монахи вирiшили дати йому гiдну путiвку в життя. Для початку 
влаштували на спецiальнi рiчнi курси з математичних дисциплiн при Лувенському унiверситетi, потiм 
потурбувалися й про подальше.  

З стипендiєю для обдарованого неiмущого студента Л.Голомб вступив до текстильного iнституту 
в м. Верв'є. I тут залишився вiрним собi – закiнчив навчання з вiдзнакою 

1.        
На той час мало хто знав, що Леонiд Голомб родом з України. Усi, навiть найближчi приятелi, 

вважали його французом. Але коли настав час одержувати паспорт, Голомб звернувся до радянського 
посольства в Парижi. Мрiяв про Україну. Нiяка iнша батькiвщина йому не була потрiбна.       

Одержавши "молоткастий-серпастий", Леонiд, однак, не одразу повернувся на батькiвщину. За 
порадою одного iз спiвробiтникiв Наркомату легкої промисловостi влаштувався попрацювати 
iнженером-колористом у лабораторiї фiрми Кюльман у Сен-Денi, пiд Парижем. Знав: його країна 
вiдчуває велику потребу в обiзнаних спецiалiстах.  

Набувши професiйних знань i навичок, збагатившись досвідом, Голомб приїжджає до Москви. 
Столичний НДIОНiБа збагатився на спецiалiста з великим теоретичним багажем, солiдним досвiдом 
практичної роботи, iз знанням європейських мов. Голомб досконало володiв англiйською i 
французькою, вiльно – нiмецькою, читав iспанською та iталiйською, а iз словником – румунською, 
польською, чеською 

2.        
З лiта 1936 р. Леонiд – курсант Московського артилерiйського полку. З успiхом оволодiвав 

знаннями в новiй для себе галузi – вiйськовiй справi. У нього було багато друзiв, але знайшовся й 
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заздрiсник. Донiс про те, нiби Голомб зловмисно вихвалявся своєю паризькою валiзою: мовляв, не 
рiвня нашим. Цього виявилося достатнiм для арешту i звинувачення в ... контрреволюцiйнiй агiтацiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР Голомб був засуджений до п'яти рокiв позбавлення волi 

3.        
Про саму ж службу в полку, про його командира В.I.Казакова Леонiд Михайлович згадував 

завжди з найкращими почуттями. I на згадку про тi часи зберiгав у своєму домашньому архiвi цiкавий 
документ.  

 
"ДОВIДКА 

     Дана т. Голомб Леонiду Михайловичу, 1911 р. народження, уродженцю м. Києва. 
     На даний час проживає в м.Рубiжне Ворошиловградської областi, в тому, що я знаю його 

по сумiснiй службi в Артилерiйському полку Московської Пролетарської стрiлецької дивiзiї з 
вересня 1936 року по 3 жовтня 1937 року. 

 
     Колишнiй командир 
     артполку МПСД маршал артилерiї                                                                                (Казаков) 

     "10" сiчня 1958 р. 
     вих. № 6 

     Начальник канцелярiї управлiння 
     командуючого артилерiєю 
     майор                                                                                                                               (Гаркуша)" 

4  

     Печатка 
     командуючого артилерiєю Радянської 
     Армiї. 
 
... Вiдбувати покарання вiдправили в табiр на Карельському перешийку. Там, у Медвежегорську, 

почався його довгий i тяжкий шлях по колонiях та засланнях.       
На початку 1939-го в таборi його... знов заарештовують(!) 

5. Перевели в одиночну камеру. Що ж 
трапилося? Виявилося, в Москвi затримали одного iз знайомих Леонiда, звинувачуваного у намiрах 
вбити Андреєва, Шверника та iнших видних дiячiв партiї i держави. У записнiй книжцi молодої 
людини значився номер московського телефону Голомба. Леонiда почали розшукувати i знайшли у 
мiсцi позбавлення волi. I... ще раз арештували!       

В одиночцi у Леонiда Михайловича вiдiбрали все, навiть окуляри. Морили голодом i холодом, не 
давали спати. Вимагали одного: "Розповiдай усе про свої терористичнi плани!" Це вiн витримав. Коли 
ж почали катувати, написав про себе все, чого вiд нього добивалися. Iнкримiнували ж йому багато 
чого. Звинувачували в проведеннi контрреволюцiйної агiтацiї, участi в органiзацiї "Младороси" (про 
неї Голомб вперше почув вiд слiдчого, який вiв його справу), груповому терорi i навiть... шпигунствi 
на користь королеви Бельгiї.       

Вирок був у дусi часу – вища мiра покарання. У чеканнi розстрiлу провiв довгих шiсть мiсяцiв у 
камерi смертникiв. По кiлька разiв на день, коли вiдчинялися дверi, холодiло в грудях: "За мною?" Але 
щоразу наглядач вигукував iншi прiзвища.       

Там же, в тiй страшнiй камерi, зустрiв лiкаря, який незадовго до свого розстрiлу подарував йому 
фармацевтичний довiдник i порадив вивчити його найретельнiшим чином. Голомб так i зробив: часу в 
нього було достатньо, i в подальшому це врятувало йому життя.       

Поки чекав виконання вироку, "на волi" змiнилася ситуацiя. Стали менше розстрiлювати, 
почався перегляд справ, декого навiть вiдпускали додому. Л.П.Берiя, який у 1938 роцi очолив НКВС, 
намагався створити видимiсть торжества справедливостi. Вiдправили на дослiдування й справу 
Леонiда Михайловича. Але час "справедливостi" виявився недовгим. 15 березня 1941 року Голомбу 
"дали" ще 8 рокiв i вiдправили на Колиму 

6.        
Там, у бухтi Пiстрява Дрясва, почався його нестерпний шлях на будiвництвi траси на Омсукчан, 

Сеймчан, Ягiдне. Шлях, що лише випадково не став для нього останнiм.       
Тi, хто вiдбував покарання на Колимi, гинули вiд непосильної каторжної працi, голоду, знущань 

конвоїрiв. Тих, хто не мiг iти, нерiдко просто пристрiлювали. Але Голомбу i тут "пощастило". Коли 
одного разу, знесиливши, Леонiд упав i не змiг пiднятися, наглядачi кинули його в багаття, що 
догоряло. Колона пiшла своїм шляхом, а Голомба врятував старший конвою: наказав не тiльки 
витягти з вогню, а й доставити до медпункту.       
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Вид на Єнісейську протоку з віконечка будинку Голомбів. Під час 

повені  доводилося тулитися на горищі. Замальовки Л.М.Голомба. 

 

А незабаром у життi зека Голомба сталася дуже важлива для нього подiя. Знадобився аптекар в 
Омсукчанський табiр, i Леонiда Михайловича (на той час вiн ретельно проштудiював фармацевтичний 
довiдник) взяли на це мiсце. Тепер вiн був врятований.       

Маючи доступ до лiкiв, Голомб врятував багатьох спiвтабiрникiв. При цьому не раз доводилося 
ставити на кiн власне життя...       

Якось до Голомба звернувся один з карних злочинцiв, сказав, що на їхнiй шахтi гине полiтичний 
в'язень. Мiсцевий "пахан" (на рудниках, шахтах вони були всесильнi) пропонує вимiняти його на кiль-
ка ампул з  кофеїном.  Леонiд Михайлович погодився, i незабаром до лiкарнi доставили А.Н.Яхнови-
ча – колишнього заступника наркома харчової промисловостi Казахстану.       

У такий же спосiб були "викупленi" i врятованi колишнiй секретар Краснодарського крайкому 
партiї Н.Д.Ткачов, колишнiй комерцiйний директор Челябiнського тракторного заводу Н.Марков  

7.        
Восени 1946 року прийшло довго очiкуване визволення. Позаду дев'ять рокiв ув'язнення, але Ле-

онiд ще молодий, йому тiльки тридцять п'ять. Треба надолужувати прогаяне!  
Повернення до Москви Леонiду Михайловичу було заборонене, тому поїхав до Днiпропетровсь-

ка. Однак i там лишався практично без роботи. Кадровики рiшуче вiдхрещувалися вiд людей з такими, 
як у нього, документами. Душа благала справжньої справи, а доводилося то фарбувати щось в однiй 
артiлi, то варити мило в iншiй.       

У 1947 роцi Голомб 
одружився, а на початку 
1949-го його знов ареш-
товують. Протримали чо-
тири мiсяцi в ув’язненні i 
вiдправили на безстро-
кове заслання у заполяр-
ну Iгарку, що в Красно-
ярському краї 

8.  Це була, 
як казали тодi, "всесо-
юзна акцiя".Народ,мов-
ляв, зажадав знов iзолю-
вати колишнiх полiт-
в'язнiв.       
       В Iгарцi Леонiд Ми-
хайлович влаштувався на 
роботу в мiськпобутком-
бiнат, швидко налагодив 
хiмчистку та фарбування 
одягу.  
        З часом перейшов на 
судноверф, де органiзу-
вав гальванiчне вiддiлен-
ня. Займалися там, зок-
рема, оцинкуванням крi-
пильних деталей до сей-
нерiв 

9.    
        З успiхом застосову-
вав тодi Голомб свої 
вмiння i в ряді iнших 
сфер. I незабаром дiстав 
величезне моральне задо-
волення: в Iгарському мi-
ському музеї вiдкрилась 
виставка, всi експонати 
якої (усi без винятку!) 
були виготовленi Голом-

бом власноручно. Вiдвiдувачам, правда, вони видавалися за "досягнення тутешнiх умiльцiв i мiс-
цевого керiвництва". Голомб не заперечував: аби це тiльки пiшло на користь людям.       

Влiтку п'ятдесятого року, закiнчивши медичний iнститут i добившись направлення на роботу в 
Iгарку, до Леонiда Михайловича приїхала його молода дружина – Маргарита Федорiвна з 10-мiсячною 

 

 



       З полону забуття   

 

175 

 

дочкою. Купили маленький будиночок – зруб. Тут i народився в них син, якого на честь дiда назвали 
Михайлом.       

Оскiльки заслання було безстроковим, почали обзаводитися господарством. Купили козу, 
розвели курей. Потiм навчилися вирощувати редиску, цибулю, крiп, капусту. До Голомбiв таке мало 
кому там вдавалося. Адже треба було особливим чином розбивати грядки, суворо додержувати 
складних правил догляду за рослинами. Леонiд Михайлович справлявся чудово: талант завжди 
талант!       

З вiконець будиночка, що стояв на крутому березi, було видно Єнiсейську протоку. О веснянiй 
порi, пiд час льодоходу, на нiй часто утворювалися затори криги, вода пiднiмалася до 20 метрiв, i тодi 
подружжю з дiтьми доводилося користуватися човном i тулитися на горищi.       

З настанням пiслясталiнської "вiдлиги" Голомб був звiльнений iз заслання i за направленням 
"Голованiлiнпрому" приїхав до Рубiжного. Тут прожив i пропрацював до самої своєї смертi. У 1955 
роцi був повнiстю реабiлiтований.       

У фiлiалi НДIОНiБа Леонiдом Михайловичем була органiзована колористична група, а з часом i 
лабораторiя. Поступово ця служба виросла в потужний вiддiл iнституту 

10.   Науковi роботи, що 
проводилися тут, здобули визнання не тiльки в нашiй країнi, а й за кордоном.       

У 1961 роцi Леонiд Михайлович захистив кандидатську, а невдовзi й докторську дисертацiю. У 
Рубiжному вiн написав i опублiкував понад 100 наукових праць, чимало з яких були удостоєнi 
дипломiв i премiй. Одержав 13 авторських свiдоцтв. Вийшли в свiт три книги, присвяченi проблемам 
виробництва i застосування барвникiв 

11.        
На той час припав процес швидкого зростання обсягiв виробництва хiмiчних волокон, 

збiльшувався їх випуск на основi нових текстильних матерiалiв. А це, в свою чергу, сприяло розвитку 
високошвидкiсних i високотемпературних методiв фарбування, вимагало пошукiв необхiдних 
барвникiв. На розв'язаннi цих проблем i зосереджував зусилля Леонiд Михайлович. Одночасно почав 
роботу над великою монографiєю по випускних формах барвникiв. На початку 1972 року здав у 
видавництво "Хiмiк" рукопис своєї останньої книги "Фiзико-хiмiчнi основи технологiї випускних 
форм барвникiв". Книга вийшла у свiт вже пiсля смертi Л.М.Голомба. У нiй вiн, як вiдзначили 
рецензенти, розробив загальну теорiю виробництва випускних форм барвникiв – колоїдно-хiмiчну 
концепцiю. Книга пiдбила пiдсумки багаторiчної працi автора в анiлiновiй промисловостi.       

Кожний справжнiй учений, немов магнiт, притягує до себе творчу молодь. Таким був i Леонiд 
Михайлович. Пiд його керiвництвом у Рубiжному написали i захистили кандидатськi дисертацiї 
Л.С.Май, Н.А.Морозова, Е.В.Попов 

12.  Сьогоднi учнi Голомба працюють у багатьох мiстах України.  

Учнi i колеги про професора Л.М.Голомба: 

В.В.ГЛАДКОВА, молодший науковий спiвробiтник НДIОНiБа: 
–Таких керiвникiв, як Леонiд Михайлович, у нас бiльше не було. I справа не лише у 

знаннях, вмiннях, досвiдi. Головне – його ставлення до людей, його доброзичливiсть, готовнiсть 
завжди прийти на допомогу.       

Коли ж випадала вiльна хвилина, не було людини, веселiшої за нього, життєрадiснiшої, 
дотепнiшої. Вечори художньої самодiяльностi за його участю запам'яталися на все життя. 

Л.I.КОЖУШКОВА, ветеран працi виробничного об'єднання "Барвник":       
–Працi Леонiда Михайловича мали велике практичне значення для нашого комбiнату.Їх 

застосування дозволило не тiльки пiдвищувати продуктивнiсть працi i полiпшувати якiсть 
барвникiв, але й iстотно полегшувало умови працi робiтникiв пiдприємства.       

Це була чарiвна, товариська людина. Своєю життєрадiснiстю й енергiєю вiн заряджав 
оточуючих. Його улюбленим захопленням було збирати i заготовляти гриби. Ми, рубiжанцi, 
багато чим йому зобов'язанi. 

Я.Б.ШТЕЙНБЕРГ, спiвробiтник НДIОНiБа, кандидат хiмiчних наук:       
–Леонiду Михайловичу не було чуже нiщо людське. Любив класичну музику i художню 

лiтературу. Не цурався й детективiв. Якось сказав менi: "Тiльки-но прочитав новий роман 
Сiменона. Одержав вiд автора з дарчим написом. Адже ми з ним давно листуємося. 
Познайомилися в Москвi. Сподобалися одне одному..." 

13.  

Л.М.Голомб прожив велике, важке i яскраве життя. Доля немало поносила його по свiту, 
закидала у рiзнi країни. I скрiзь вiн був до вподоби, знаходив вiрних друзiв, був, як мовиться, на виду. 
Але по-справжньому його талант розкрився там, де вiн народився, – на землi України. У нашiй 
областi, в мiстi хiмiкiв Рубiжне, сказав вiн своє вагоме слово в науцi, став професором, автором книг, 
вихователем молодих наукових кадрiв.       
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___________________ 
 

1
  Луганская правда. - 1944. - 22 декабря. 

2
  Там само. 

3
  Там само. 

4
  Особистий архiв Л.М.Голомба. 

5
  Луганская правда. - 1994. - 22 декабря. 

6
  Там само. 

7
  Там само. 

8
  Там само. 

9
  Там само. 

  10
  Архiв Рубiжанського НДIОНiБа. 

  11
  Там само. 

  12
  Там само. 

  13
  Луганская правда. - 1994. - 22 декабря. 

 
*** 

 
Відомий драматург Iгнатiй Дворецький, дiзнавшись про дивну долю Леонiда Михайловича 

Голомба, вiдобразив деякi її моменти в своїй п'єсi "Колима". Хiмiк (Голомб) зайнятий в нiй протягом 
усiєї дiї. Вiн незмiнно в центрi подiй – навiть у тих випадках, коли його немає на сценi.       

П'єса була написана в 1962 роцi. Тодi ж почали її репетицiї в театрах Москви i Ленiнграда. Але 
до вистав справа не дiйшла – заборонили. I лише через  25  рокiв  "Колиму"  поставили  в  Ленiнградi,  
в  театрi iм. В.Ф.Комiсаржевської. Життя Л.М.Голомба дiстало продовження на сценi .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕПІЗОД З П’ЄСИ "КОЛИМА" 

 

На фронті зустрілися комдив Рибаков, який відбував покарання разом з Хіміком і був 

звільнений у перші ж дні Великої Вітчизняної війни, та колишній табірний конвоїр Куангалієв. 

Рибаков спитав у Куангалієва, чи знав він його недавніх товаришів по ГУЛАГу. Конвоїр виявився 

улесливим і балакучим:  

"Ку ангалієв : Знав, товаришу генерал! Усіх знав! Чернишова, Петрова, Хіміка… Усіх 

до єдиного знав! Чудові люди, товаришу генерал! Віддані товариші!  

Рибаков ( з недовірою) :  І знаєш, де вони? І що з ними сталося? 

Куангалієв : Про всіх знаю, порадую вас! Всіх до єдиного звільнили! В новому 

обмундируванні відправили до Москви! Усім дали високі посади! Хіміка на керівництво 

кинули! Водночас обрали його в академіки! 

Рибаков:  Зрозумів, зрозумів тебе, старшина. На жаль, немає часу слухати байки твої, 

головна справа зараз – фашистів добити. Прощавай!" 

* Цит. за: Нева.- 1987.- № 12.- С. 128. 
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Б.Л. БЛАНК 

   Х Р Е С Н И Й   

   Ш Л Я Х  

   П О Е Т Е С И  
 

Баркова Анна Олександрівна 

          Народилася 16 липня 1901 року в м. Іваново-Воз-

несенську в сім’ї сторожа гімназії. Поетеса. Працювала 

в редакції газети ―Правда‖. Жила, займалася літера-

турною справою на Луганщині. Тричі зазнавала арештів 

―за контрреволюційну діяльність‖. Провела за колючим 

дротом 23 роки. Реабілітована у 1965 році. 

 

 Фото з кримінальної справи №19263.  
               Луганськ, 1957 рік.  
     Фрагмент обкладинки справи. 

 
 
Її iм'я вперше з'явилося в лiтературi на початку двадцятих рокiв. Прихiд у поезiю Анни Баркової 

вiтали О.Блок, В.Брюсов, Б.Пастернак. Тодi її називали росiйською Жанною д'Арк. В одному iз своїх 
листiв Барковiй у груднi 1921 року перший нарком освiти А.В.Луначарський писав: "Я цiлком 
припускаюся думки, що Ви зробитеся кращою росiйською поетесою за весь пройдений час росiйської 
лiтератури" 

1.           
...Анна Олександрiвна Баркова народилася у 1901 роцi в Iваново-Вознесенську в сiм'ї сторожа 

приватної гiмназiї. Навчалася в тiй гiмназiї i закiнчила її. Рано залишилася без матерi. Про ту пору 
свого життя згадувала у вiршах:           

Воспитала меня в провинции          

В три окошечка мутных изба...           
Потiм уточнила: народилася в кривобокiй хатинi, де "тхнуло горiлкою, турботою життєвою, 

життям злосливим, ледве живим". Таким був i весь Iваново-Вознесенськ – мала батькiвщина внучки 
крiпосних селян. Тут Анна захопилася лiтературою, Ф.М.Достоєвський  став її найбiльшою любов'ю. 
Серед iнших кумирiв Баркової були також Едгар По, Оскар Уайльд, Федiр Сологуб, Анатоль Франс.          

Вiсiмнадцятирiчною увiйшла в трудове життя – почала працювати журналiсткою в мiсцевiй 
газетi "Рабочий край". I протягом трьох рокiв майже в кожному номерi з'являлися її публiкацiї: звiти 
про засiдання губкому, фейлетони на теми мiсцевого життя, статтi про становище жiнки пiсля 
революцiї. Все її цiкавило: й умови працi ткаль, й дитячi притулки, й ратнi звитяги сучасниць на 
фронтах громадянської вiйни. Була членом "Гуртка справжнiх пролетарських поетiв", друкувала свої 
вiршi пiд псевдонiмом "Калика Перехожая". Тодi ж стала готувати книгу вiршiв. Уже в 14 рокiв Анна 
вела нотатки, якi назвала "Щоденником внука пiдпiльної людини" 

2.           
У 1922 роцi поетеса переїхала до Москви, стала працювати в секретарiатi А.В.Луначарського, 

оселилася в його кремлiвськiй квартирi. Нарком освiти допомiг Аннi у виданнi її першої книги – 
"Женщина". Його звернення до молодої поетеси сповненi вимогливої турботи i щирої вiри у велике 
майбутнє своєї лiтературної хрещеницi.          

Такою надiєю пройнята i передмова Анатолiя Васильовича до збiрки "Женщина": "Я анiскiльки 
не ризикую, кажучи, що у товариша Баркової велике майбутнє, бо вона оригiнальна без кривляння, 
має манеру без убивчої навiть у видних футуристiв та iмажинiстiв манiрностi". I там же: "Важко 
повiрити, що авторовi цiєї книги 20 рокiв. Подивiться: А.О.Баркова вже виробила свою своєрiдну 
форму, в неї цiлком особиста музика у вiршах – терпка, свiдомо грубувата, безпосередня до враження 
стихiйностi" 

3.           
Пролеткультiвцi ж сприйняли вiршi Баркової в багнети, хоча читав їх у Будинку преси сам 

Луначарський. "Всi звинувачення, – згадувала Баркова, – звалилися на мою голову: мiстицизм, 
естетизм, iндивiдуалiзм, цiлковита чужiсть пролетарськiй iдеологiї i, зрозумiло, "пролетарськiй" 
поезiї. На мiй захист виступив тiльки небiжчик Борис Пастернак... Зорьовi, Вогньовi (прiзвищ їхнiх я 
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не пам'ятаю) ревно трощили  мене за смiх над дурнями, за те, що насмiлилась переплавити любов на 
вiршi" 

4.           Твори Баркової увiйшли  до виданої у 1925 роцi антологiї росiйської поезiї XX столiття. 
Здавалося, саме життя готувало їй чудовий шлях до вершин поезiї.          

Нарком освiти влаштував Анну на навчання в Лiтературно - художнiй iнститут, яким керував 
В.Брюсов 

5. Але норовиста поетеса, прослухавши кiлька лекцiй уславленого метра, навiдрiз вiд-
мовилася вiдвiдувати заняття. Тим часом Брюсов у статтi  "Вчора, сьогоднi i завтра росiйської поезiї" 
пiдкреслював, що вiршi її "цiкавi як спроба внести жiночий голос до хору пролетарських поетiв" 

6.           
Не склалися в подальшому й вiдносини Баркової з А.В.Луначарським. На щастя, саме тодi її 

помiтила  М.I.Ульянова. Допомогла одержати кiмнату, влаштуватися на роботу в "Правду". Анна була 
там з 1925 по 1929 рiк судовим референтом.          

Пiсля першого арешту Баркової Марiя Iллiвна намагалася визволити її  з тюрми, та марно...          
У 1933 роцi виходить ще одна книга Баркової –  "Настасья Костер" – драматичнi сцени з iсторiї 

смутних часiв. Дiя вiдбувається в ХVII столiттi, в роки царствування Олексiя Михайловича. Головний 
персонаж – розбiйниця, ватажок  козацької вольницi селянка Настасья Костер. Вона захоплена iдеєю 
жiночої свободи. Пiднiмає холопiв на бунт проти бояр.          

Пiсля цього, починаючи з тридцятих рокiв, все, що було пов'язано з iм'ям Баркової, з лiтератури 
викреслено. Влада не могла простити поетесi її незалежностi, смiливостi й вiдвертостi суджень, 
прагнення писати тiльки правду, якою б гiркою вона їй не вважалася.          

Анна Олександрiвна в числi перших розпiзнала небезпеку, що її являє сталiнiзм для країни та її 
народу. Пророчо звучали тодi такi рядки: 

 
Пропитаны кровью и желчью 
Наша жизнь и наши дела. 
Ненавистное сердце волчье 
Нам судьба роковая дала. 
Разрываем зубами, когтями, 
Убиваем мать и отца… 
("Пропитаны кровью и желчью..." 1925). 

 
А невдовзi настали для Баркової i зовсiм чорнi днi. Перший строк вона отримала у 1934-му. "За 

контрреволюцiйнi твори". Особливою нарадою при НКВС СРСР була засуджена до 5 рокiв таборiв. За 
свiдченнями сучасникiв, вiд Баркової вимагали якийсь компромат на М.I.Ульянову.          

Вiдбувала покарання у таборах Караганди. Вийшла на волю у 1939-му.          
Баркову судили за... поезiю. Не була допущена до друку друга збiрка її вiршiв – визнали 

крамольними, такими, що не вiдповiдають духовi часу. Однак Анна Олександрiвна не змiнювала 
переконань, не пристосовувалась до ситуацiї.          

Тодi ж, у тридцятих роках, у вiршi "Великий перелом" писала: "Кругом темнота все гуще. Мир 
слеп..." I тут передчуття трагiчного не лише в своїй особистiй долi – "кроки командора" (Сталiна) 
невдовзi почули мiльйони. Враження бомби, що вибухнула, справили такi рядки Баркової: 

 
"Словно смертный грех, неотвратим его шаг. 
Вырастает ледяной вслед за ним мрак". 
 ("Командор"). 

 
Анна Баркова, жiнка без сiм'ї, але, на щастя, з вiрними друзями, каторжниця i жебрачка, знала, 

на що йшла: "Моя остання вечеря недалека..." Вона бажала, щоб її вiршi дiйшли до читачiв (у це вона 
свято вiрила!), щоб люди зрозумiли правду життя. Нерiдко вдавалася в той час i до прозорої мови 
сатири. У повiстях, оповiданнях, щоденникових нотатках висмiювала "iдейних борцiв, якi, крiм слiв 
обком, ЦиКа, МиКа та ВЛКСМ, нiчого вимовити не можуть" ("Миф"); школу, що заохочувала 
ябедникiв та наклепникiв ("Детский рассказ"); диктаторiв рiзного масштабу, кар'єристiв, хабарникiв 
("...И всюду страсти роковые"); пиятику i тупiсть деяких стражiв порядку ("Восемь глаз безумия").          

Побувавши у володiннях ГУЛАГу, Баркова й для iнших привiдкрила завiсу над ним: це – 
"велике пекло", "загiн для людської худоби". З сарказмом говорила про те, як безжалiсно вбивають 
матiр i батька пiд горезвiсним приводом: "Мета виправдовує засоби". I зробила гiркий висновок: "Нi, 
краще, краще вiдвертий пострiл, що так чесно пробиває серця".          

За нею стежили у "вiчко", вона чула голоси друзiв, яких допитували за стiною, її вiдправляли в 
етапи, чинили "шмони", тягали по ночах на допити. Але до всього цього вона була морально готова. 
Адже ще в 1931 роцi були написанi вiршi про революцiю, яка себе не виправдала: "Красные до крови 
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наши дни", "Угостили нас пустым орешком, погибали мы за явный вздор". А рiк згодом – ще бiльш 
вiдвертi: 

С покорностью рабскою дружно 
Мы вносим кровавый пай 
Затем, чтоб построить ненужный 
Железобетонный рай. 

 
Пережили час вiршi "Смотрим взглядом недвижным и мертвым...", "Кладбище". В останньому – 

висловлений докiр М.Горькому: "Меня человеком звали. И кто-то врал, что  это звучит гордо". Анна 
Олександрiвна з болем говорить про те, що людина перетворюється на "гвинтик". У вiршi "Парадокс" 
зводить з п'єдесталу лiтературних колег, яких стали iменувати "iнженерами людських душ":  

 
Отреклись от Христа и Венеры, 
Но иного взамен не нашли. 
Мы, упрямые инженеры 
Новой нежности, новой земли. 

 
За життя слава не прийшла до Баркової. Долею їй було уготоване ходiння по муках. I для 

нащадкiв її поезiя залишалася невiдомою.          
Є в Анни Олександрiвни полемiчний вiрш "Вера Фигнер" – про росiйську революцiонерку-

народоволку. Її засудили до страти, яку замiнили потiм довiчним ув'язненням у Шлiссельбурзькiй 
фортецi. Двадцять рокiв провела вона в її казематах за спробу "трон зруйнувати". Однак, на думку 
Баркової, зробити таке значно легше, нiж долати рабство сердець i умiв: "Рождаются сонмы 
небывалых новых рабов". До образу В.Фiгнер поетеса звертається неспроста:  "Шла к последним 
товарищам верным. В клуб музейных политкаторжан". Доля Фiгнер чимсь нагадувала її власну, не 
менш трагiчну.          

Пiсля звiльнення в 1939 роцi Анна Олександрiвна жила в Таганрозi. Служила статистиком у 
проектному вiддiлi мiськкомунгоспу. Потiм переїхала до Калуги. Там працювала прибиральницею i 
сторожем. У часи фашистської окупацiї бiдувала, голодувала 

7.           
При визволеннi Калуги першими слiдом за вiйськами Червоної Армiї у мiстi з'явилися 

працiвники НКВС з усiма своїми архiвами. Тих, кого пiдозрювали, насамперед репресованих ранiше 
за 58-ю статтею (а у Баркової була саме така), заперли "до з'ясування" в пiдвал. "Що ж буде далi?"– 
хвилювалася Баркова. На той раз обiйшлося. Вiдпустили.          

На волi, однак, лишалася вона недовго – до 1947-го року. Арештували спiвробiтники Управлiння 
Комiтету держбезпеки по Калузькiй областi. За стандартним звинуваченням у  "контрреволюцiйнiй 
пропагандi". Новий строк був удвоє бiльшим за перший – 10 рокiв таборiв. Вiдбувала покарання у 
Комi АРСР 

8.           
Дивної мужностi, неабиякої стiйкостi була ця жiнка. Нiколи не поривала з творчiстю, нi за яких 

обставин не поступалася своїми переконаннями та iдеалами. Усвiдомлюючи трагедiю епохи й свого 
життя, Анна Олександрiвна пише про непритуплену сатиричну зброю: "Мне служат горькою пищей 
ирония, скорбь и гнев". Поетесi доводиться вдаватися до рiзних алегоричних образiв i аналогiй, аби 
говорити про сучаснiсть, про червоний прапор, що вицвiв, про мiста, що захлинулися "в гнойном 
сраме, в муках подневольного труда" ("Тоска татарская"), про пасквiльнi писання часу ("Благополучие 
раба"), про притулок для помираючих ("Опять казарменное платье").          

Пiсля звiльнення жила в Кемеровськiй областi. Спробувала прописатися в Москвi, але столиця 
вiд таких, як вона, рiшуче вiдхрещувалась.          

Що ж робити, куди податися їй, яка повернулася з ГУЛАГу iнвалiдом другої групи? I тодi Анна 
Олександрiвна згадала про свою табiрну подругу Санагiну, мешканку селища Штерiвка, що неподалiк 
вiд Красного Луча. Так почався ще один етап її неспокiйного, невлаштованого життя. Етап, пов'язаний 
з нашою Луганською областю. I хоча в 1957 роцi Баркова була реабiлiтована – справу припинено "за 
недоведенiстю звинувачення", хоча президiя Московського мiського суду виправдала її i в першiй 
"справi" тридцять четвертого року, на волi пробула вона недовго.          

Управлiння КДБ по Луганськiй областi органiзувало за нею невсипущий нагляд. I в самiсiнький 
розпал хрущовської "вiдлиги" за черговим доносом спiвробiтники органiв перехопили на поштi 
посилку з її рукописами – вiдправляла їх своїм московським друзям на збереження. Вiльного часу в 
Штерiвцi у Баркової було предостатньо, i вона багато писала (крамольного з точки зору влади).          

I знову – суд. Матерiали слiдчої справи (1957р.) пiстрявіють формулюваннями-ярликами типу: 
"Баркова є автором ряду рукописiв злiсного антирадянського змiсту". Пiдкреслюється, що вона вже 
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Словесний портрет Анни Баркової 
двiчi притягалася до вiд-
повiдальностi "за контр-
революцiйнi злочини", 
що "не вiдмовилась вiд 
своїх антирадянських пе-
реконань i лишилася на 
ворожих позицiях" 

9.           
На одному з до-

питiв вiдбулася варта 
уваги розмова з приводу 
лiтературних занять Ан-
ни Олександрiвни. Слiд-
чий спитав у неї: "На-
вiщо ж ви писали такi 
твори, знаючи наперед, 
що вони не годяться для 
друку?" Поетеса вiдповi-
ла: "Я сподiвалася, що з 
часом в  Радянському 
Союзi буде бiльш м'який, 
бiльш  демократичний  
режим, i тодi мої твори у 
дещо переробленому  
виглядi будуть видавати-
ся" 

10.           
На тому ж допитi, 

вiдповiдаючи на запитан-
ня про її особистi погля-
ди на соцiальнi пробле-
ми, А.О.Баркова сказала:          

– Я вважаю, що пе-
рiод, пройдений радян-
ською країною, не є кро-
ком до комунiзму. Коли 
щодо технiки Радянсь-
кий Союз просувався  
вперед, то щодо iдеоло-
гiї, щодо демократiї, що-
до побутових умов вiн 
йшов назад. Такi явища в 

нашiй країнi почалися, на мою думку, з 1935-1936 року 
11.           

Так само незалежно, смiливо трималася Анна Олександрiвна й на подальших допитах.  

У протоколi допиту вiд 23 листопада зафiксовано:          

"Запитання. Загальновiдомо, що радянський лад є найбiльш демократичним i соцiалiстичним 
ладом. Як же треба вас розумiти? 

Вiдповiдь. Особисто я вважаю, що до 1953 року в нашiй країнi не було нi соцiалiзму, нi 
демократiї. Що буде далi, менi невiдомо" 

12.  

Вiд своїх поглядiв Анна Олександрiвна не вiдступалася.  

25 листопада поєдинок поетеси з чекiстами тривав: 

"Запитання. Чому ви не бажаєте розповiдати про свою антирадянську дiяльнiсть? 

Вiдповiдь. Антирадянською дiяльнiстю я не займалася, менi розповiдати нема чого. У творах, якi 
я писала, я висловлювалася проти перекручень i викривлень, допущених Й.В.Сталiним" 

13.  

З протоколу вiд 10 грудня: 

"Запитання. На минулих допитах ви стверджували, що змiст написаних вами творiв не є 
антирадянським. Чи наполягаєте на цьому зараз? 

Вiдповiдь. Так, наполягаю. Жоден з моїх творiв за своїм змiстом не є антирадянським. У них 
описуються подiї, якi мали мiсце в перiод режиму, створеного Й.В.Сталiним. 

 

 

         Документ з архівної справи 11235-р. 
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Запитання. Чому саме "режиму", а не як-небудь iнакше? 
Вiдповiдь. Тому, що Й.В.Сталiним був створений режим гноблення народу, режим затиску 

свободи слова, режим переслiдування невинних людей. Сотнi тисяч нi в чому не винних радянських 
громадян сидiли в тюрмах i таборах. Виходячи з цього, цю епоху я називаю саме режимом, а не яким-
небудь iншим словом. Пiсля смертi Й.В.Сталiна жити стало значно легше, хоча рештки такого 
режиму, на мою думку, збереглися й до теперiшнього часу, хоча багато людей з таборiв звiльнено i 
реабiлiтовано. 

Запитання. Уточнiть, якi, на вашу думку, рештки залишилися до нинiшнього часу? 
Вiдповiдь. По-перше, й досi людям не надається можливiсть вiльно висловлювати свої власнi 

думки, розповiдати про те, чим вони не вдоволенi. По-друге, немає досi повної свободи друку. 
Запитання. Загальновiдомо, що в Радянському Союзi Конституцiєю СРСР гарантується всiм 

громадянам повна свобода слова та друку i що такий стан справ iснує протягом усього часу iснування 
радянської влади. Але законом заборонена агiтацiя, спрямована на шкоду радянському народовi. 
Отже, вашi твердження щодо режиму, гноблення народу i затиску свободи є наклепом на радянський 
лад. Що ви скажете на таке? 

Вiдповiдь. Я вважаю, що записанi в Конституцiї статтi на дiлi не виконуються. У Конституцiї 
написано одне, а в дiйсностi робиться iнше" 

14.  
Такою твердою, несхитною була позицiя Анни Баркової, цiєї зовнi слабкої й тендiтної жiнки, що 

не побоялася сам на сам виступити проти всевладного режиму у самий пiк його жорстокого 
торжества. Й погляди свої вона вiдстоювала всiма доступними їй способами. I вибухонебезпечними 
вiршами, i смiливiстю прямо у вiчi висловлювати свою думку про iснуючий лад його невмолимим 
охоронцям-чекiстам. Її поезiя i полiтичнi погляди, закладенi в одну обойму, не були почутi 
сучасниками. Довгi десятирiччя її вiдважна муза мовчала. Мовчала, як куля в стволi.          

Характерна й така деталь. В однiй справi з Барковою проходила тодi й Санагiна. У неї було 
всього два класи освiти, однак це не завадило обвинувачам назвати її, латальницю спецодягу на шахтi, 
"автором ряду рукописiв злостивого антирадянського змiсту". Обом iнкримiнувалося також i те, що 
вони "слухали наклепницькi передачi американського радiо".          

Кожну засудили до 10 рокiв позбавлення волi. 
А.О.Баркова подала касацiйну скаргу, в якій не просила полегкостi для себе, хоча їй було вже 

майже шiстдесят. Висловлювала занепокоєння лише з приводу долi чернеток своїх белетристичних 
творiв i щоденника, якого вела "для себе, а не для стороннього читача".  Прохання, як свідчить 
документ, що наводиться нижче, 
не було відхилене.        

        
Дороги все мои исхожены, 

        
А счастья не было нигде, 

        
В огне горела, приморожена, 

        
В крови тонула и в воде. 
 
 ( Из книги "Возвращение"). 

Двадцять три роки провела 

Баркова за колючим дротом. З 

останнього мiсця ув'язнення звiль-

нена в 1965 роцi завдяки втру-

чанню тодiшнього редактора 

журналу "Новый мир" О.Т.Твар-

довського. За його депутатським 

запитом переглянули останню 

сфабриковану проти неї "справу".  15 травня 1965 року пленум Верховного суду УРСР скасував вирок 

Луганського обласного суду вiд 27 березня 1958 року i визначення Судової колегiї у карних справах 

Верховного суду УРСР вiд 15 травня 1958 року. "Судочинство припинити за недоведенiстю 

звинувачення", – зазначалося в ухваленому рiшеннi, – Баркову А.О. i Санагiну В.С. з-пiд варти 

звiльнити" 
15.           

Тодi ж Аннi Олександрiвнi дали кiмнату в Москвi, в комунальнiй квартирi, де, за iронiєю долi, 
єдине вiкно було заґратоване i виходило на глуху стiну сусiднього будинку.          
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Пiсля реабiлiтацiї прожила трохи бiльше десяти рокiв. 

"Оглянусь изумленно: я жила или нет? 
Полумертвой втащили меня в этот свет." 

("Культ нейлона и автомашины...", 1972р.). 

Ленiнградський поет Михайло Дудiн у статтi "В неї вiрили Блок i Пастернак" писав: "Анна 

Баркова – чудовий поет, поет високої пристрастi, вогненного темпераменту i трагiчної (гiрше не 

вигадаєш) долi... Адже чим бiльший талант, тим бiльша трагедiя. Так вже у нас повелося, починаючи з 

Пушкiна. I Анна Баркова, ця вогневолоса Жанна д'Арк, пiшла до вершин поезiї своїм хресним шляхом 

страждань i вiри у справедливiсть... Її вiршi усно передавалися на  етапах, у тюрмах i таборах. Вона 

померла в самотностi, зi своєю змученою надiєю, в якiйсь комуналцi, забута людьми i Богом, старими 

лауреатами i молодими, жадiбними до слави, моторними авторами вiршiв i пiсень" 
16.  

Через 15 рокiв пiсля смертi Баркової в Iваново вийшла друга книга її вiршiв – "Возвращение" (у 

видавництвi газети "Рабочий край", тiєї самої, в якiй вона вперше випробувала своє перо) 
17.  

Вiдомий критик i лiтературознавець Л.Анненський, говорячи про творчiсть Баркової, вiдзначив, 

що серед її вiршiв "добра дюжина – шедеври, гiднi увiйти в iсторiю свiтової лiрики. Бiльш нiж 

достатньо для одного життя!"          

Частину збiрки "Возвращение" становлять твори, написанi за колючим дротом. Сама книга стала 

по сутi воскресiнням поетеси, яка зумiла всупереч усiм приниженням i знущанням зберегти свою 

чисту душу, свiтлий розум, непогрiшиму совiсть i головне – чудовий талант.          

Доля вготувала їй важкий шлях – нескiнченно страждати й творити, залишаючись непочутою 

своїм часом. 

Может быть, 
Через пять поколений, 
Через грозный разлив времен 
Мир отметит эпоху смятений 
И моим средь других имен. 

("Хоть в метелях душа разметалась...", 1954г.). 

 

Своєю творчiстю Анна Баркова повернулась i на Луганську землю, звiдки втретє вiдправили її 

на полiтичну Голгофу. Вона мало прожила тут, але залишила добрий слiд. 

___________________ 
 

 1
  Литературное обозрение.- 1991.- № 8.- С. 7. 

 2
  Луганская правда.- 1994.- 2, 5 апреля. 

 3
  Волга.- 1991.- № 3.- С. 70. 

 4
  Там само, с. 71. 

 5
  Там само. 

 6
  Луганская правда.- 1994.- 2, 5 апреля. 

 7
  Там само. 

 8
  Там само. 

 9
  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 11235-р., т. 1, арк. 2-3. 

10
  Там само, арк. 32-33. 

11
  Там само, арк. 32. 

12
  Там само, арк. 37. 

13
  Там само, арк. 42-43. 



       З полону забуття   

 

183 

 

14
  Там само, арк. 49-50. 

15
  Там само, т. 2, арк. 308. 

16
  Литературная газета.- 1990.- 29 августа. 

17
  Луганская правда.- 1994.- 2, 5 апреля. 

 
 
                               АННА БАРКОВА 
 
                   х х х 
 
Все вижу призрачный, и душный, 
И длинный коридор. 
И ряд винтовок равнодушных, 
Направленных в упор. 
 
Команда... Залп... Паденье тела. 
Рассвета хмурь и муть. 
Обычное, простое дело, 
Не страшное ничуть. 
 
Уходят люди без вопросов 
В привычный ясный мир, 
И разминает папиросу 
Спокойный командир. 
 
Знамена пламенную песню 
Кидают вверх и вниз. 
А в коридоре душном плесень 
И пир голодных крыс. 
 
1931 г. 
                    
                х х х 

 
                  Днем они подобны пороху, 
                  А ночью тихи, как мыши. 
                  Они прислушиваются к каждому шороху, 
                  Который откуда-то слышен. 
 
                  Там, на лестнице... Боже! Кто это? 
                  Звонок... К кому? Не ко мне ли? 
                  А сердце-то ноет, а сердце – ноет-то! 
                  А с совестью – канители! 
 
                  Вспоминается каждый мелкий поступок, 
                  Боже мой! Не за это ли? 
                  С таким подозрительным – как это глупо! – 
                  Пил водку и ел котлеты! 
 
                  Утром встают. Под глазами отеки, 
                  Но страх ушел вместе с ночью. 
                  И песню свистят о стране широкой, 
                  Где так вольно дышит... и прочее. 
 
                  1954 
                                   х х х 
 
                   Что ж, мучай, замучай, домучай! 
                   Ты, север, так сходен со мной: 
                   Взгляд солнца короткий и жгучий, 
                   Минута метели хмельной. 
 
                   И вьется она, и смеется, 
                   Змеею кругом обовьет, 
                   А сердце тревожно забьется 
                   И так же тревожно замрет. 
 
                   Метельную тяжкую тучу 
                   Луч солнца случайно прорвет, 
                   И снова метелью колючей, 
                   Как петлей, меня захлестнет. 
 
                   31 мая 1954 г. 
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Т.О.ЖИЛЬЦОВА 

                                     П О К А Р А Н Н Я 

            З А    

            Ч У Ж І  

            П Р О Р А Х У Н К И 
 

                    Мендруль  Микола Онуфрiйович 

        Народився 18 листопада 1910 року в м. Балта Одеської 

областi в сiм'ї селянина-наймита. У 1929 р. за путiвкою 

комсомолу приїхав у Донбас – пiдносити  вугiльну промисловiсть. 

Працював у цiй галузi 39 рокiв. У 1937 р. був засуджений  до 10 

рокiв позбавлення волi. Вiдбував  покарання на будiвництвi 

Бiломорсько-Балтiйського каналу, на лiсоповалi в Сибiру.  

Реабiлiтований 23 листопада 1956 року. 
     М.О.Мендруль. 
 
У далеке минуле пiшли тi часи, коли за одне необережне слово, а нерiдко й взагалi без будь-якої 

причини навiшували на людей страхiтливе тавро – "ворог народу" з подальшими арештом, допитами, 
вимогами "визнання" у вигаданих злочинах, багатьма роками позбавленням волi, а то й життя. Серед 
тих, хто гiдно витримав тодi усi випробування, що випали на його долю, – Микола Онуфрiйович 
Мендруль.       

М.О.Мендруль народився 18 листопада 1910 року в м. Балта Одеської областi в сiм'ї селянина-
наймита. Його дитячi i юнацькi роки – бурхливий пiсляреволюцiйний час, епоха безоглядного 
руйнування старого суспiльного ладу, надiй на краще життя в уже недалекому, як багато хто тодi 
вiрив, майбутньому.       

Мендруль з раннього дитинства проявляв пiдвищений iнтерес до знань, відрiзнявся серед 
ровесникiв допитливiстю i заповзятливiстю. В усьому прагнув бути першим, кращим. I це йому, як 
правило, вдавалося. У 1922 роцi з гордiстю пов'язав червоний пiонерський галстук, у 1925-му, п'ятнад-
цятирiчним, став головою мiської пiонерської органiзацiї. Через рiк вступив до комсомолу.       

Численнi громадськi справи в молодiжних органiзацiях не завадили Миколi з вiдзнакою 
закiнчити школу-семирiчку, а трохи згодом – i професiйно-технiчне училище. У 1929 роцi, 
вiдгукнувшись на заклик партiї i комсомолу, Мендруль приїхав у Донбас на лiквiдацiю "вугiльного 
прориву".       

Перше гiрницьке хрещення дiстав на шахтi № 2-5 "Кам'янка" Брянкiвського рудтресту, що 
перебував у межах тодiшньої Кадiївки (нинi м.Стаханов, у 1937-1943 рр.– м.Серго). Оформився 
вибiйником, хоча мав фах бухгалтера. Здалося соромно займатися паперовими справами, коли 
аршиннi лiтери плакатiв вимагали: "Шахтар, дай добич!" I Мендруль її давав, старався в роботi, як мiг.       

I раптом жорстоке життєве випробування – серйозна виробнича травма позбавила можливостi 
працювати пiд землею. З "Кам'янки", однак, не пiшов: уже зрiднився з колективом, мав тут вiрних 
друзiв, показав неабиякий хист у громадськiй роботi. Та й упевнився на той час: i поза вибоєм можна 
впливати на виробничi показники.       

"Кам'янка"  славилася тодi в мiстi своєю бойовитою комсомольською органiзацiєю. I в цьому 
була чимала заслуга Мендруля – її визнаного ватажка. "Роки з 1932 по 1937, – згадував вiн по тому, –
були кращими в моєму життi. Найсвiтлiшими, сповненими радощiв i щастя.       

Робота, одруження, народження дочки... Чудовим ввижалося сьогодення, ще кращим, 
заманливим малювалося в уявi близьке майбутнє."       

Енергiя, органiзаторськi здiбностi Мендруля не лишилися непомiченими. У березнi 1932 року 
його прийняли з кандидатiв у члени ВКП(б). У 1933-му проходить чистку партiї. I в  тому ж роцi його 
затверджують позаштатним iнструктором мiськпарткому.       
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У 30-х роках Кадiївка, що стала для Мендруля другою батькiвщиною, бурхливо росла, 
розвивалася. Велику роль у цьому вiдiграла ухвалена у 1931 роцi урядова постанова про перетворення 
мiста у великий промисловий центр Донбасу, яка передбачала асигнування на цi цiлi 250 мiльйонiв 
карбованцiв 

1.  Життя в мiстi вирувало. У стислi строки зводилися i ставали до  ладу дiючих новi 
шахти, заводи i фабрики, пiдприємства промкооперацiї, легкої i мiсцевої промисловостi.       

У той час Миколу Мендруля часто бачили в трудових колективах. Позаштатний iнструктор 
мiськкому говорив з людьми про завдання городян, допомагав налагоджувати професiйне навчання, 
розв'язувати питання соцiального характеру.       

До порад Миколи Онуфрiйовича прислухалися в робiтничому середовищi, його 
пропагандистськi й органiзаторськi здiбностi високо цiнили старшi товаришi по партiї. На черговiй 
мiськiй партiйнiй конференцiї М.О.Мендруля обирають заступником голови ревiзiйної комiсiї 
мiськпарткому. Швидко зростав вiн i в професiйному вiдношеннi – вiд рядового бухгалтера на 
"Кам'янцi" до завiдуючого конторою шахти № 12 "Брянка".       

М.О.Мендруль був одним iз тих подвижникiв, якi багато зробили для розвитку в Кадiївцi 
стахановського руху, для оволодiння шахтарями, а потiм i робiтниками iнших галузей новаторськими 
методами працi. Рекорди О.Г.Стаханова i його перших послiдовникiв у серпнi-вереснi 1935 року по-
справжньому сколихнули мiсто, а потiм i всю країну, позначилися на виробничих показниках. У 1936 
роцi в Кадiївцi достроково справилися з рiчним планом майже всi промисловi пiдприємства. 
Щоправда, одного ентузiазму вистачило не надовго. Трудовий запал, не пiдкрiплюваний заходами 
економiчного характеру, поступово згасав.       

...А потiм настав недоброї пам'ятi 1937 рiк, рiк масових арештiв i репресiй. Попервах Мендруль 
вважав такi дiї правильними i необхiдними. Адже ще свiжi були в його пам'ятi головнi подробицi 
"Шахтинської справи", в ходi якої "визнали" свою провину багато вiдомих керiвникiв вугiльної 
промисловостi Донбасу. Звiдки було Мендрулю, його товаришам, таким же, як i вiн, рядовим 
гiрникам-комунiстам знати, що показання пiдсудних вибивалися катуваннями в ходi слiдства? Газети 
"малювали" зовсiм iншу картину, а в правдивостi друкованого слова тодi мало хто сумнiвався.       

"Бувало, – згадував уже пiсля реабiлiтацiї  Микола Онуфрiйович,– як тiльки з'явиться в пресi 
черговий матерiал про викриття "шкiдникiв", я, пропагандист, одразу ж його проробляв на заняттях 
полiтшколи, таврував ганьбою "пiдлих прислужникiв iмперiалiзму i фашизму". А матерiалiв таких 
публiкувалося тодi багато, вони розпалювали обстановку в суспiльствi, дезорiєнтували людей. Ось, 
наприклад, що можна було прочитати тодi в кадiївськiй мiськiй газетi: "Вiдсутнiсть пильностi 
призвела до того, що цiлий ряд ворогiв-троцькiстiв зумiли розставляти свої сили, пробиратися на 
найважливiшi пости нашої партiйної, господарської, культурної, радянської та iншої роботи. Потрiбна 
ще величезна  робота  по  повному  викриттю  i  знищенню  контрреволюцiйних  троцькiстiв, 
дворушникiв" 

2.  I така робота велася дедалi в ширших масштабах.       
Головна причина подiбних дiй тепер не є таємницею. На вигаданих "фашистiв-шкiдникiв-

терористiв" вище керiвництво країни прагнуло списати всi прорахунки i помилки у своїй економiчнiй 
полiтицi. Помилки, якi, зокрема, гальмували й розвиток вугiльної промисловостi краю, негативно 
позначалися на результатах роботи галузi, зводили нанiвець трудовий порив мас. Так, у вже 
згадуванiй мiськiй газетi у березнi 1937-го було подане поточне зведення про роботу вугiльних 
пiдприємств тресту  "Серговугiлля":  з 11 шахт з планом не справлялася жодна 

3.       
 Але Мендруль, як i ранiше, не допускав i думки про те, що всi бiди йдуть зверху, що в нас 

можуть засуджувати невинних. Доти, доки сам не опинився в числi репресованих.       
...Бiда прийшла несподiвано. У нiч на 6 серпня 1937 року пiсля ретельного трусу "чорний ворон" 

надовго, на цiлих 9 рокiв, повiз Мендруля з рiдної домiвки, вiд сiм'ї.       
Пiсля кiлькох днiв допитiв i жорстокого побиття його вiдправили спочатку до луганської, а потiм 

артемiвської тюрми. Камери в них були настiльки переповненi, що ув'язненi могли тiльки стояти. 
Стоячи i спали. Число репресованих у 1937 роцi порiвняно з попереднiм роком зросло в багато разiв.       

В яких же грiхах звинувачували Мендруля? Ось що було записано в протоколi допиту одного iз 
звинувачуваних у тiй же справi, по якiй проходив i Микола Онуфрiйович: "Мендруль є учасником 
контрреволюцiйної фашистської органiзацiї, завербований у 1936 роцi. Дiстав завдання викликати 
невдоволення робiтникiв... Здiйснював його таким чином: несвоєчасно виплачував зарплату 
робiтникам, робив пропуски упряжок, вiд чого робiтники втрачали прогресивку. Це спочатку 



       З полону забуття   

 

186 

 

викликало в робiтникiв невдоволення мiсцевими керiвними органами, а згодом окремi вiдсталi 
робiтники виявляли невдоволення по вiдношенню до радянської влади..." 

4 Зараз це звучить наївно, 
але тодi й за меншi "грiхи" багатьох засуджували до вищої мiри покарання. Отже, можна вважати, що 
Мендрулю "пощастило".       

26 серпня 1937 р. "трiйкою" УНКВС по Донецькiй областi Мендруль "за антирадянську агiтацiю" 
був засуджений до 10 рокiв позбавлення волi в таборi суворого режиму без права листування, 
побачень i одержання передач 

5.        
Почалися довгi роки злиднiв i поневiрянь по таборах. Спочатку потрапив у число будiвникiв 

Бiломорсько-Балтiйського каналу, якi працювали у непрохiдних лiсах неподалiк вiд фiнського 
кордону, потiм – в один з сибiрських таборiв.       

Микола Онуфрiйович згадує: "На  лiсоповалi ми перебували пiд суворою охороною вiйськового 
конвою. Ставлення наглядачiв до нас було безжалiсним: ув'язнених могли на очах їх товаришiв по 
нещастю вбити, без найменшого побоювання вiдповiдальностi за такi дiї. Годували двiчi на добу. 
Повний обiд (суп з трiски, кашу i чай) одержували лише тi, хто виконував норму виробiтку. Найважче 
доводилося в'язням  iз слабким здоров'ям, незвичним до фiзичної працi. Скiльки гинуло таких на моїх 
очах – вчених, письменникiв, артистiв!" 

6        

Та ось грянула вiйна, i всi злигоднi й образи вiдiйшли на другий план. Головне – вигнати 
агресора, розгромити фашизм. Мендруль багато разiв писав заяви з проханням вiдправити його на 
фронт, але iз статтею "ворог народу" не брали. Тодi з подвоєною енергiєю став працювати на заготiвлi 
лiсу, знаючи, що вiн iде й для потреб оборонної промисловостi. Прагнув хоча б у такiй спосiб 
наблизити перемогу, в якiй жодного разу не засумнiвався. I старання Мендруля не лишилися 
непомiченими – йому на один рiк скоротили строк покарання.       

Гiрка доля випадала тодi й родинам репресованих. Одразу ж пiсля арешту Миколи Онуфрiйовича 
почалося переслiдування його рiдних i близьких, навiть знайомих. Дружину, Надiю Денисiвну, 
викликали до органiв НКВС, вимагали вiд неї через газету зректися чоловiка. Вона не зреклася, i їй 
протягом двох рокiв не давали можливостi влаштуватися на роботу не тiльки до школи (вона була 
вчителькою), а навiть чорноробом нiде не брали. Дочку Неллi не приймали у пiонери, у комсомол.       

Уже пiсля звiльнення Микола Онуфрiйович дiзнався про те, що в 1938 роцi його батько, 
Мендруль Онуфрiй Овсiйович, був засуджений на 10 рокiв i загинув в ув'язненнi. Реабiлiтували його у 
1957 роцi.       

По закiнченнi строку покарання, в серпнi 1946 року, Микола Онуфрiйович був звiльнений i 
повернувся додому, до дружини й дочки. Тодi, до речi, вони утрьох сфотографувалися. У родинному 
альбомi Мендрулiв ця фотографiя сусiдствує з такою ж, тiльки зробленою до арешту Миколи 
Онуфрiйовича. Як рiзняться вони! На першiй Надiя Денисiвна ще зовсiм молода, красива, щаслива... 
А з другої дивиться вже сумними очима, помiтно постарiла. Не пощадили роки тяжких випробувань i 
главу сiм'ї.       

Довго ще минуле цупко тримало його у своїх руках. Тавро "ворога народу" пекло свiдомiсть, 
позбавляло спокою, заступало дорогу. Чимало колишнiх друзiв i знайомих при зустрiчах вiдверталися. 
Дуже важко було знайти роботу – скрiзь за рiзного роду надуманими причинами вiдмовляли.       

Пiсля довгих поневiрянь Микола Онуфрiйович влаштувався старшим бухгалтером у школу ФЗН 
№ 41. Зарекомендував себе здiбним фахiвцем, i в липнi 1947 року обласне управлiння трудових 
резервiв направило його на посаду головного бухгалтера у тiльки-но створене в Кадiївцi мiське 
управлiння трудрезервiв. Дещо пiзнiше – робота в Кадiївськiй гiрничопромисловiй школi № 19.       

З початком "вiдлиги", що настала пiсля доповiдi М.С.Хрущова на XX з'їздi КПРС, М.О.Мендруль 
все мiцнiше стає на ноги. Його двiчi обирають депутатом Iллiчiвської районної Ради. Поступово 
повертається авторитет серед городян, зникають завади морального плану.       

I Микола Онуфрiйович знов починає клопоти про перегляд своєї справи i реабiлiтацiю. Знов 
звертається iз заявами у вiдповiднi органи. I добивається поставленої мети.       

Вiд 14 червня 1955 р. З подання прокурора Луганської областi начальниковi 
облуправлiння КДБ:      

"Направляється для додаткової перевiрки архiвно-слiдча справа №  9217 по звинуваченню 
Мендруль Миколи Онуфрiйовича та його скарга...       
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У ходi перевiрки необхiдно допитати засудженого Мендруль з усiх пунктiв, вказаних в 
обвинувальному висновку...       

Ще раз перевiрити всi епiзоди звинувачення Мендруль шляхом допиту свiдкiв, вивченням 
архiвних справ на учасникiв контрреволюцiйної органiзацiї, в якiй перебував Мендруль, а 
також доданням вiдповiдних документiв, якi б пiдтверджували чи спростовували провиннiсть 
Мендруля" 

7.        

Тепер, на вiдмiну вiд 1939 року, коли така ж спроба вiдновлення справедливостi закiнчилася 
безрезультатно, всебiчна перевiрка скарги Мендруля проводиться ретельно й неупереджено. Цiкаво, 
зокрема, порiвняти двi характеристики, що повиннi були дати уявлення про Миколу Онуфрiйовича як 
фахiвця у своїй справi.       

Вiд 28 жовтня 1939 року. Керiвництво шахти № 12 iм. Дзержинського:       
"...Мендруль як зав. розрахунковою конторою до своєї роботи становився несумлiнно. 

Облiк перебував у хаотичному станi, що дозволяло робити рiзного роду незаконнi виплати...       
По вiдношенню до пiдлеглих спiвробiтникiв був брутальний i несправедливий...       

Роботу довiреного йому вiддiлу знав погано" 
8.        

Вiд 12 лютого 1950 року. Керiвництво Кадiївського мiськуправлiння Мiнiстерства 
трудових резервiв:       

"...Мендруль показав себе як енергiйний, здiбний радянський працiвник, що досконало 
знає бухгалтерську справу. Постiйно проявляє iнiцiативу i творчiсть у роботi. Акуратний, 

вимогливий до себе й пiдлеглих. Забезпечує високу культуру i чiткiсть в роботi рахунково-
бухгалтерського апарату навчальних закладiв мiськуправлiння" 

9.        
Результатом  перевiрки  стало  й  офiцiйне спростування всiх надуманих звинувачень. 23 вересня 

1955 року президiя Ворошиловградського обласного суду скасувала постанову  "трiйки" НКВС по 
Донецькiї областi вiд 26 серпня 1937 року щодо М.О.Мендруля i припинила справу за вiдсутнiстю 
складу злочину 

10.        
З 1965 року i  до  виходу на пенсiю М.О.Мендруль працював головним бухгалтером вiддiлу 

технiчного  постачання  тресту "Кадiїввугiлля". Його загальний трудовий стаж – 59 рокiв, з них 39 
вiддано вугiльнiй промисловостi. За  багаторiчну плiдну працю М.О.Мендруль нагороджений 
медаллю "За доблесну працю у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рр.", кiлькома ювiлейними 
медалями, медаллю "Ветеран працi"11.       

 
Шахтар завжди шахтар – так з повним правом можна сказати  й про Миколу Онуфрiйовича 

Мендруля. 

___________________ 

 
1
  История городов и сел Украинской ССР. Ворошиловградская область. - К., 1976. - С. 219. 

2
  Путь Серго. - 1937. - 26 мая. 

3
  Там само, 30 марта. 

4
  Архiв УСБУ в Луганськiй обл, спр. 1203-р., арк. 5. 

5
  Там само, арк. 134. 

  6
  Ветеран. - 1994. - 23 апреля. 

7
  Архiв УСБУ в Луганськiй обл., спр. 1203-р., арк. 95. 

8
  Там само, арк. 40. 

9
  Там само, арк. 110. 

10
  Там само, арк. 145-146. 

11
  Ветеран. - 1994. - 23 апреля. 
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М.Ф.БЛОХІН 

                              

              С Х О Д Ж Е Н Н Я  

                 ДО … 

                 П Р І Р В И 

 
                      Крайнєв Гнат Микитович 

      Народився  21  травня  1893  року  в  с.Занiно Алексiнського   

повiту Тульської губернiї, в селянськiй  родинi. Робiтник, 

революцiонер, чекiст, партiйний працiвник, господарський 

керiвник. У  1933 -1937 рр. був директором Кадiївського, а потiм 

– Алчевського металургiйного  заводу. Заарештований  22 липня 

тридцять сьомого. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 28 травня 1957 року. 
     Г.М.Крайнєв. 
 
У травнi 1937-го Г.М.Крайнєву виповнилося 44 роки.  I  той  свiй  день народження вiн вперше за 

останнiй час вiдзначав без дружини й дiтей.  Сiм'я – в Донбасi, вiн – на Уралi.  До Свердловська 
приїхав з України за завданням наркома важкої промисловостi В.I.Межлаука.  Одержав нове важливе  
призначення. Був сповнений енергiї, будував  райдужнi  плани  на  майбутнє.  Але  доля  вже пiдвела 
його до краю прiрви. Жити Гнату Микитовичу лишалося кiлька мiсяцiв...          

З наркомом Крайнєв знайомий давно. У бойовому дев'ятнадцятому Гнат Микитович був комiса-
ром Тульського патронного заводу 

1, а Валерiй  Iванович Межлаук  –  членом  реввiйськради  Пiвден-
ного фронту, вiйськради Тульського укрiпрайону. Наркомат вiн очолив порiвняно недавно – пiсля 
смертi Г.К.Орджонiкiдзе.          

Того  року  на  країну  стрiмко  насувався  "дев'ятий  вал"  репресiй. Епiцентр недовiри й 
беззаконня –  кремлiвський  кабiнет  Й.В.Сталiна.  Генсеку  скрiзь  ввижалися  вороги.  Навiть  в  його 
най-ближчому оточеннi. Порятунок вбачав в одному – найсуворiшiй iзоляцiї, а то й у фiзичному 
знищеннi тих, хто викликав хоча б найменшу пiдозру.  Крайнєв  був  на  похованнi Орджонiкiдзе, 
розмовляв з його  дружиною  Зiнаїдою  Гаврилiвною. Вiд неї за великим секретом дiзнався: нiякого 
паралiчу серця, про  що  повiдомлялося  у медичному висновку, у Серго не було...  Не бачачи виходу з  
чорторию,  в  який затягував своїх соратникiв "вождь народiв", вiн застрелився.          

Крайнєв, який був на той  час  директором  Алчевського  металургiйного заводу, iз зростаючою 
тривогою стежив за  "чисткою"  в  своєму  Наркоматi,  що тривала.  Тим бiльше, що там добре знали:  
вiн  i  Орджонiкiдзе  були  духовно близькi, додержувалися однакових поглядiв  на  шляхи  розвитку  
своєї  галузi, товаришували сiм'ями.  От i стиснулося серце, коли одержав телеграму Межлаука. Що 
чекає на нього в Москвi? Невже арешт?          

Але нарком зустрiв його прихильно,  доброзичливо.  Розповiв  про  стан справ у металургiї 
Уралу, запропонував високий пост у трестi "Схiдсталь". 

– Коли виїжджати? – спитав Крайнєв. 

– Не виїжджати, а вилiтати, – поправив  Межлаук. – Сьогоднi. Лiтак уже  замовлено. На 
аеродром вiдвезе мiй шофер. 

Крайнєв заїхав у готель.  Поспiхом зiбрав речi.  Написав  коротенького листа дружинi.  
Повiдомив, що їде до Свердловська. В  кiнцi  зробив  приписку: "Поквапся з приїздом".          

У Свердловську попервах все йшло добре.  Крайнєва  з  огляду  на  його новий ранг обрали 
кандидатом у члени бюро обкому ВКП(б). А вже через мiсяць... виключили з партiї як  "ворога  
народу",  звiльнили  з  посади  уповноваженого Наркомважпрому по "Схiдсталi".          

З того дня почалися  найтрагiчнiшi  сторiнки в бiографiї Г.М.Крайнєва. 22 липня його заарешту-
вали  i  етапували  до  Києва: українськi чекiсти "натрапили на слiд" його "контрреволюцiйної дiяль-
ностi".         
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Почалися  допити.  I  вже  8  вересня  того  ж  1937-го  справу  Гната Микитовича розглядала 
Вiйськова колегiя Верховного суду  СРСР.  Вся  процедура тривала 15 хвилин.  Крайнєва визнали 
винним у тому, що  вiн  нiби  був  членом троцькiстсько-терористичної  органiзацiї,  проводив  
пiдривну  роботу  проти партiї i радянської влади, займався шкiдництвом на пiдприємствi 

2.           

Оголосили вирок – вища мiра покарання. Повели до камери смертникiв.          

I до того Крайнєву було знайоме зловiсне рипiння тюремних  дверей.  За ним, добре вiдомим 
царськiй охранцi пiдпiльником, вони не раз  зачинялися  при старому режимi.  Востаннє в 1916 роцi. 
Тодi його  затримали  в  Петроградi  як такого, що  значився  в  розшуку,  оголошеному  
Департаментом  полiцiї 

3.   Пiд посиленим конвоєм доставили у "Крести"– тюрму, в яку пiсля 
революцiї 1905-1907 рокiв саджали переважно полiтв'язнiв. Томився в одиночцi близько шести 
мiсяцiв.  У листопадi Гната Микитовича  вислали  до Якутська за звинуваченням в органiзацiї 
пiдпiльних груп серед  робiтникiв,  розповсюдженнi листiвок антивоєнного змiсту 

4.           

"До  мiсця  заслання  я  не  дiстався, –  згадував  пiзнiше   Крайнєв. – Лютнева  революцiя  застала  
мене  в  дорозi,  у  Верхоленську. Повернувся до Петрограда в кiнцi березня, 25-го чи 26-го" 

5.           

У мiстi  на  Невi  Крайнєв  одразу  ж  активно  включився  в  бурхливу революцiйну дiяльнiсть.  
Спочатку бiльшовицьке керiвництво направило  його  на завод Барановського iз завданням 
максимально посилити  там  свiй  вплив.  Гнат Микитович не тiльки блискуче справився з 
дорученням, але й завоював неабиякий авторитет серед робiтникiв. У травнi 1917-го вони обрали 
двадцятичотирирiчного Крайнєва своїм представником до Петроградської Ради 6.           

Про велику роз'яснювальну роботу, в яку поринув тодi депутат Г.М.Крайнєв,  свiдчить,  зокрема,  
резолюцiя  загальних   зборiв    робiтникiв Симоновського  механiчного  заводу:  "Заслухавши  
доповiдь  тов.Крайнєва   про полiтичний момент i в зв'язку з виступом Рад проти  контрреволюцiйного  
уряду, який веде країну до  загибелi  всiх  революцiйних  завоювань,  загальнi  збори робiтникiв у 
кiлькостi 160 чоловiк ухвалили пiдтримати повнiстю Раду  Р. i С. депутатiв аж до вiдкритого виступу  
i  виступити  на  перший  заклик  Ради. Повстанемо, як один, на захист iнтересiв революцiї!"  

7           

Одразу  ж  знайшов  своє  мiсце  Гнат  Микитович  i  в  багатограннiй дiяльностi радянської 
влади.          

У  груднi  1917  року  для  керiвництва  промисловiстю  i  транспортом постановою Ради 
Народних Комiсарiв було утворено Всеросiйську  Раду  Народного Господарства (ВРНГ). Крайнєва 
обрали членом президiї її Пiвнiчного району 

8.  I тут вiн зарекомендував себе з найкращого боку.  
Тому нiхто не здивувався, коли влiтку 1919-го Крайнєв за особистим завданням В.I.Ленiна  був  
вiдряджений  до Тули.  Звiдти направив кiлька листiв Володимиру Iллiчу. В одному з них (вiд 27 
жовтня) є рядки,  що  свiдчать  про  їхнє  особисте  знайомство:  "Тов.Ленiну! Виконуючи своє 
зобов'язання, взяте у Вас у кабiнетi, повiдомляю..." 

9.   I далi в листi докладно йдеться про те, як було 
органiзовано розвантаження вугiлля  на залiзничнiй станцiї, налагоджено виробництво патронiв на 
одному iз заводiв.          

Виходець з селянської сiм'ї села Занiно Алексiнського повiту Тульської губернiї (нинi 
Алексiнський район  Тульської  областi,  Росiйська  Федерацiя), Г.М.Крайнєв був одним з тих 
яскравих, самобутнiх  талантiв, що народжуються в години великих потрясiнь.           

Грудень 1919 року. Крайнєв одержує  призначення  на роботу в Петроградську ЧК. Попервах 
виконував тут обов'язки секретаря  по боротьбi з контрреволюцiєю i спекуляцiєю, а в лютому 1920-го 
був призначений завiдуючим особливим вiддiлом 

10. Нерiдко доводилося працювати в тiсному 
контактi  з  головою  ВЧК Ф.Е.Дзержинським, з тодiшнiм головою Петроради Г.Є.Зинов'євим.          

Про масштаби i характер роботи, якою удень  i  вночi  займався  чекiст Крайнєв, свiдчить таким 
чином зафiксований в документах (у формулюваннях того часу) перелiк покладених на нього обо-
в'язкiв: "...грабiжники, пiдпалення, фальшивомонетники,  незаконне  збереження  зброї, скуповування 
i перепродаж "миколаївських" грошей, скуповування крадених речей, крадiжки  продуктiв  iз складiв,  
крадiжки  продовольчих  карток, спекуляцiя продуктами, махоркою, сiллю,  сахарином,  дрiжджами,  
спиртом,   самогонкою, дровами, гасом, фарбою, милом,  ватою,  ґудзиками,  цiнностями,  
процентними паперами, золотом, дiамантами, наркотиками..." 

11.           
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За всiм цим стояли люди, що являли величезну небезпеку  для   суспiльства.  I на той час 
найменшi прояви м'якотiлостi, нерiшучостi були б для бiльшовикiв рiвнозначними смертi. Крайнєв 
добре розумiв це, дiяв вiдповiдно до ситуацiї, керуючись не тiльки iнструкцiями i наказами 
керiвництва, а й  своїми власними почуттями i переконаннями. Вiн добре розбирався в людях, щоразу 
майже безпомилково обирав потрiбну лiнiю поведiнки з тими,  з  ким  доводилося  мати справу. I це в 
ньому цiнували, заохочували.          

На початку 1921 року Крайнєва обрали делегатом  X  з'їзду  РКП(б).  Але взяти участь в його  ро-
ботi  Гнату  Микитовичу  не  довелося. У Кронштадтi спалахнув  заколот,  i  проти  цього  вiдчайдуш-
ного  виступу  гарнiзонiв  двох тамтешнiх фортiв,  якi  зневiрилися  в  полiтицi  радянської  влади,  ра-
зом  з вiйськовими частинами влада кинула загiн особливого призначення, сформований з делегатiв 
з'їзду. Їх натиску повсталi не витримали.          

Наказом Реввiйськради  №  817  Г.М.Крайнєв,  разом  з  iншими  бiйцями загону,  якi  вiдзначи-
лися,  був  нагороджений  орденом  Червоного  Прапора  (№9444) 

12.           

Сьогоднi щодо  Кронштадтського заколоту, його мотивiв  iснують полярно протилежнi думки, 
але тодi всiх тих, хто "гасив пожежу", вшановували як героїв.  Та трагiчна подiя надихнула поета 
Едуарда Багрицького на такi  рядки, що їх i зараз не можна  сприймати  без  хвилювання: 

        

       Нас  водила  молодость 

       В сабельный поход, 

       Нас бросала молодость 

       На  кронштадтский  лед. 

       Боевые  лошади 

       Уносили нас, 

       На широкой площади 

       Убивали нас. 

 

Г.М.Крайнєв не посковзнувся тодi на  льоду  Фiнської  затоки,  не  був убитий у вiдкритому бою.  
Свою кулю вiн через пiвтора десятирiччя одержить вiд влади, якiй все життя служив вiрою i 
правдою...          

З  березня  1921  року  Крайнєв  на  партiйнiй   роботi:  завiдуючий оргвiддiлом  Петроградського  
губкому 

13, вiдповiдальний  секретар  Першого райкому партiї м.Саратова 
14,  вiдповiдальний секретар 

Пензенського губкому 
15, завiдуючий  оргвiддiлом  Московського комiтету  

16.    

У 1924 роцi його направили на навчання до Соцiалiстичної академiї суспiльних наук. Пiсля її  
закiнчення працює вiдповiдальним секретарем Ташкентського обкому,  а  пiзнiше – Терського 
окружкому партiї. Брав участь у роботi XII, XIII, XV з'їздiв партiї.          

Вже на першому засiданнi XV з'їзду Крайнєв вiдчув тяжку атмосферу,  за якої почалася i тривала 
його робота.  Незадовго до  того  (12  листопада  1927 року) Президiя Центральної контрольної комiсiї 
виключила iз складу ЦК  i  ЦКК групу їх членiв за "фракцiйну дiяльнiсть", у тому числi Раковського i 
Бакаєва, з  якими  Гнат  Микитович  був  добре  знайомий  ще  по  Петрограду.  Особливо 
потоваришував з Бакаєвим.  Отож i  хвилювався:  чи  нададуть  йому  слово  для виступу?  Надали. 
Бакаєв  пропонував слушнi заходи щодо змiцнення союзу робiтничого класу i селянства, регулювання 
соцiального  складу  партiї. Однак  його  думки  до  упереджених  делегатiв  не  доходили:  промова  
переривалася демонстративним гамором, уїдливими реплiками, образами.          

Далi з'їзд розглянув питання про  виключення  з  партiї  75  "активних дiячiв троцькiстської 
органiзацiї".  I ухвалив – виключити! Крайнєв багатьох з них близько знав, був впевнений: вони чеснi 
люди.          

З Москви Крайнєв повертався тодi iз зiпсованим настроєм. До гнiтючого враження вiд з'їзду 
додавалися негаразди особистого характеру.  Дiстав  догану вiд Пiвнiчнокавказької контрольної  
комiсiї  за  "непродуманi  дiї  по  добору кадрiв".  Центральна контрольна комiсiя  оголосила  догану  
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за  незначний,  не вартий серйозної уваги проступок  у  побутi,  вiдкликала  з  посади  секретаря 
Терського окружкому.          

Одразу ж гостро постало питання: що робити, як бути? Допомогла зустрiч з С.М.Кiровим. Сергiй 
Миронович пiдтримав Крайнєва морально, пообiцяв роботу в Петроградi. Пiвнiчнокавказький  
крайком не заперечував проти такого перемiщення, дав дозвiл на виїзд.          

На початку березня 1928 року Крайнєв знов на  берегах  Неви, в  мiстi своєї юностi, добре 
знайомому йому з п'ятнадцятирiчного вiку.  До  речi,  свою трудову бiографiю вiн розпочав у дев'ять 
рокiв на заводах Тули.  До Петербурга вперше приїхав у 1908-му. I тут же через три роки вступив до 
лав РСДРП...          

У Петроградському губкомi партiї Крайнєву  запропонували  директорство на  тютюновiй  
фабрицi  iм.  Урицького.  А  пiсля  того,  як  налагодив  там дисциплiну, вiдчутно пiдвищив 
ефективнiсть виробництва, довiрили керiвництво машинобудiвним заводом iм. Карла Маркса.  I тут 
крива показникiв з його приходом рiзко  пiшла  вгору.  Програму  першого  року п'ятирiчки заводчани 
виконали  на  107,3  процента,  випустивши  високоякiсної продукцiї на 10 мiльйонiв карбованцiв.  
Завданням на  1930  рiк  передбачалося довести цей показник до 15  мiльйонiв. Робiтники висунули 
зустрiчний план: "Збiльшимо виробництво  до  42  мiльйонiв!"  Iнiцiативу  колективу  вiдзначила 
газета "Правда",  назвала  її  цiнним  почином.  Його  пiдхопили  на  багатьох пiдприємствах у всiх 
регiонах країни,  в  тому  числi  i  в  Донбасi.  Тодi  ж газетярi нарекли цей почин "першим 
зустрiчним".          

Зi своїм зобов'язанням колектив машинобудiвникiв справився тодi  блискуче, виконав п'ятирiч-
ний план за два з половиною роки. Значний особистий вклад  у  трудову  перемогу  директора заводу  
був  вiдзначений  орденом Ленiна 

17.           

У 1933 роцi, як написав пiзнiше в своїй автобiографiї Гнат  Микитович, ЦК ВКП(б) мобiлiзував 
його на полiпшення стану справ у металургiї. У зв'язку з цим одержав направлення до Кадiївки.  А 
через кiлька  мiсяцiв  з Москви надiйшов  наказ наркома Орджонiкiдзе:  "Директора Кадiївського 
металургiйного заводу  т.Крайнєва Г.М. призначити директором Алчевського  металургiйного заводу  
iм. Ворошилова" 

18.            

До Алчевська Гнат Микитович приїхав у важкий для металургiв час. 1933-й рiк вони закiнчили iз 
збитками, заборгували країнi продукцiї на 18  мiльйонiв карбованцiв.  Незадовiльна робота алчевцiв 
обговорювалася у груднi того ж року на бюро Донецького обкому партiї. Ухвалена постанова 
нацiлювала  колектив  на якнайшвидший вихiд  з  прориву.  Конкретна  програма дiй  була  
обговорена  i затверджена на заводськiй партiйнiй конференцiї.  За її реалiзацiю i взявся Гнат 
Микитович з перших же днiв роботи на заводi – з натиском, як сказали б  зараз, на людський фактор.  
I вже в першi мiсяцi тридцять  четвертого  пiдприємство вийшло на плановi показники, а потiм i 
перевищило їх. Тодi ж "Правда" вмiстила за пiдписом директора Г.М.Крайнєва i парторга  
М.Є.Шевченка  повiдомлення  про введення в дiю ще однiєї домни – № 2-бiс 

19.            

На всiх посадах, якi обiймав Г.М.Крайнєв, його вiдзначали творчий пiдхiд  до справи, вмiння 
знаходити  i  висувати  перспективних  спецiалiстiв, прагнення вникати в премудростi  економiки,  
смiливо  експериментувати.  Так було  i  в Алчевську,  про  що  свiдчить  виданий  у  1934  роцi  по 
Наркомату  важкої промисловостi наказ №103: "1. Завод iм.Ворошилова з 1  вересня  перевести  на ро-
боту без планових дотацiй. 2. Об'єднанню "Сталь"... з 1 вересня ц.р. припинити надання планових до-
тацiй заводу iм. Ворошилова..." 

20.  Для того,  щоб у той час самому вiдмовитися вiд держдотацiй,  тре-
ба  було  не  тiльки  вмiти думати масштабно, по-державному, але й мати неабияку мужнiсть, вiрити  в  
свiй колектив, не побоюватися неминучих труднощiв i особистої  вiдповiдальностi  за кiнцевий ре-
зультат.          

Крайнєв не побоявся i досяг поставленої мети. Робота без дотацiй, на чому  вiн  сам  наполiг,  
цiлком себе виправдала. Рiзко  полiпшились всi технiко-економiчнi  показники, одразу  на  25 відсот-
ків зрiс рiвень продуктивностi працi 

21.           

Тодi ж Гнат Микитович, вирiшивши, що знайшов, нарештi,  своє  справжнє покликання, вступив 
на заочне навчання до  металургiйного  iнституту.  Будував великi плани. Але жодному з них не 
судилося збутися.          
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Документ з архівної справи Г.М.Крайнєва. 

...Останнiй лист вiд Гната Микитовича рiднi одержали 15 липня тридцять сьомого.  А вже 9 
вересня куля, санкцiонована Вiйськовою  колегiєю  Верховного суду СРСР, обiрвала його життя.  
Чисте й чесне життя  революцiонера,  чекiста, партiйного працiвника, талановитого господарника.  

Але й таке покарання не  
задовольнило  тих, хто стояв  бi-
ля  важелiв репресивної машини. 
За їх вказiвкою тодi ж була заа-
рештована дружина Крайнєва – 
Лiдiя Iванiвна. У гамiрнiй їхнiй 
домiвцi одразу ж запанував вiд-
чай. Залишилися самотнiми три 
дочки Гната Микитовича (вiд 
першого i другого шлюбу). Стар-
шiй, Лiдiї, йшов дев'ятнадцятий 
рiк, молодшiй, Кiрi, – сьомий. 
Люда тiєї осенi пiшла у перший 
клас.  Оголошення батька "воро-
гом народу", арешт i наступне 
заслання матерi перетворили їх-
нє життя на суцiльний жах.           

Лiдiя Iванiвна провела вiсiм 
рокiв у горезвiсному  Акмолiнсь-
кому таборi дружин "зрадникiв 
Батькiвщини".  Про перебування  
там  вона  докладно розповiла у 
своєму листi-сповiдi, адресова-
ному в сiчнi 1956 року  XX  з'їз-
ду КПРС. Завершувалося її по-
слання такими словами: "... Про-
шу посмертно розглянути справу 
Крайнєва  Гната Микитовича, 
1893 року народження...   

Я хочу сподiватися, що вiн не був 
зрадником Батькiвщини, що вiн не 
винуватий. Я твердо сподiваюся  на 

найвищий орган, на XX  з'їзд  КПРС,  що  моє прохання, крик  моєї  душi  вiн розгляне. 

Лiдiя Крайнєва. 24 сiчня 1956 року". 

Листа було розглянуто, і невдовзі Військовий трибунал Київського військового округу, докладно 
ознайомившись з матеріалами слідства, прийшов до висновку: висунуті свого часу проти Л.І.Крайнє-
вої звинувачення  цілком надумані. Вирок щодо неї було скасовано, справу припинено за відсутністю 
складу злочину. 

Аналогічне рішення стосовно Г.М.Крайнєва було ухвалено у липні 1957-го Акмолiнським  
обкомом Компартiї Казахської РСР. Останній, однак, не проінформував про це Луганський  обком, і 
той у ході роботи по  партiйній реабiлiтацiї постраждалих від незаконних репресій теж ухвалив 
відповідну постанову. Склалася рідкісна ситуація: Гната Микитовича двічі виключали з партії – на 
засіданнях бюро Свердловського і Донецького обкомів партії у 1937 році і двічі – в Акмолінську і 
Луганську скасовували таке рішення з реабілітацією 

22.  
Луганщинi повернено iм'я ще одного з тих  ентузiастiв,  якi  в  буремнi роки перших п'ятирiчок 

розбудовували iндустрiальний Донбас,  допомагали  йому розправляти свої широкi трудовi плечi. 

___________________ 
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Б.Л.БЛАНК 

   Х У Д О Ж Н И К  

   З  С В І Т О В И М   

   І М ’ Я М  

  
Ваулін Петро Кузьмич  

    

  Народився у 1870 р. на Уралі, в с.Черемиське Режевського 

району Свердловської області в сім’ї селянина. Художник-кера-

міст із світовим ім’ям. Оформив ряд відомих архітектурних спо-

руд в Росії і Україні. З 1940 року жив і працював у Луганську. Пе-

ребуваючи під слідством, помер у 1943 році. Того ж року ‖кримі-

нальну справу‖ було припинено за відсутністю складу злочину з 

реабілітацією. 
  Фасад Третьяковської галереї, 
              в оздобленні якої  
       брав участь П.К.Ваулін. 
 

Петро Кузьмич Ваулiн прожив велике i яскраве життя. Були в його долi перiоди творчого 
пiднесення й утискiв з полiтичних мiркувань, свiтового визнання i майже повного забуття. Довгi роки 
iм'я цього самобутнього художника дуже рiдко згадувалося в пресi, зустрiти його можна було хiба що 
у спецiальних виданнях. Тому так важливi тепер для нас кожна оцiнка, характеристика його таланту, 
його вкладу у скарбницю вiтчизняної культури.        

Ось, наприклад, що сказав про Ваулiна росiйський композитор Андрiй Петров, на той час 
народний депутат СРСР, у своєму запитi вiд 16 листопада 1989 року начальниковi Управлiння КДБ по 
Луганськiй областi: "В кiнцi 30-х рокiв з Ленiнграда у Ворошиловград був висланий вiдомий 
художник-керамiст Петро Кузьмич Ваулiн. З його iм'ям пов'язано багато чого в розвитку росiйського i 
радянського образотворчого мистецтва. Вiн спiвробiтничав з багатьма видатними художниками, його 
роботи були представленi на 1-й Всесвiтнiй виставцi в Парижi й удостоєнi золотої медалi. В 
Ленiнградi П.К.Ваулiн художньо оформив ряд вiдомих архiтектурних споруд, що мають iсторичну 
цiннiсть" 

1.        
Свiй запит А.П.Петров надiслав у зв'язку з пiдготовкою в мiстi на Невi виставки, присвяченої 

120-рiччю з дня народження П.К.Ваулiна. Просив повiдомити про останнi драматичнi роки життя 
Петра Кузьмича, матерiали про якi зберiгалися пiд грифом "Таємно". Що ж до перiоду його творчостi, 
який передував луганському, то про нього було вiдомо майже все. Плоди  натхнення i щедрих рук 
митця, що вмiли творити справжню красу, назавжди збереглися в iсторiї свiтового мистецтва.       

Дещо пiзнiше, у 1994 роцi, подiбного роду прохання надiйшло до Луганська й вiд дирекцiї 
Державного музею iсторiї Санкт-Петербурга. На обидва запити було дано докладнi вiдповiдi.       

Петро Ваулiн, який народився у 1870 роцi за Уральским хребтом, в глухому селi Черемиське 
Режевського району нинiшньої Свердловської областi, ще в дитячi й раннi юнацькi роки дивував i 
ровесникiв, i дорослих своїм талантом "оживляти" глину, майструвати з неї кумеднi композицiї, 
фiгурки, iграшки. Вони прикрашали оселi багатьох односельчан, дарували людям хвилини радостi, 
вiдчиняли вiконця у дивовижний свiт прекрасного.       

Минали роки, вдосконалювалося мистецтво Ваулiна. Ним вiн жив, у ньому одному вбачав своє 
головне життєве призначення. А от спiвробiтники НКВС, якi з часом заведуть на нього кримiнальну 
справу, побачать бiльш суттєвим у цьому художнику-самородку iнше. I в слiдчий справi, на перших 
же її сторiнках, з'являться такi рядки: "Батько мав 10 десятин землi, 4 коня, 2 корови, овець штук 6-8, 
соху, борону" 

2.   З цього ж, на думку автора запису, сам собою напрошувався висновок: 
"Куркульський синок". А все iнше – вторинне, неiстотне. "Синковi", до речi, було тодi... 73 роки.       

Ряснiє справа й iншими подiбного роду упередженими тлумаченнями рiзних сторiн i обставин 
життя П.К.Ваулiна. До найсерйознiшого компромату було вiднесено, зокрема, пiдтвердження ним 
того факту, що вiн "мав завод в орендованому примiщеннi в мiстечку Кiкерiно, за 75 верст вiд 
Ленiнграда" 

3.  При цьому, як i в iнших моментах слiдства, свiдомо не бралося до уваги головне: коли 
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б не було того заводу, на якому й працювало всього-то 40-45 чоловiк, не було б і знаменитої 
ваулiнської художньо-архiтектурної керамiки, яка сприяла зростанню мiжнародного престижу 
вiтчизняного прикладного мистецтва, принесла Петру Кузьмичу свiтове визнання.       

У числi найбiльш значимих робiт П.К.Ваулiна – оздоблення Третьяковської галереї, 
московського готелю "Метрополь", Ярославського вокзалу в Москвi, Будинку страхового товариства 
Росiї за малюнками С.В.Чехонiна, академiкiв Ф.О.Шехтеля, М.К.Рерiха, Будинку кооперацiї i 
Андреєвського собору у Кронштадтi 

4.   Перелiк можна було б продовжувати i продовжувати.       
Не обiйшов увагою Петро Кузьмич й улюблену Україну. В пору розквiту свого обдарування брав 

участь в оздобленнi будiвлi губернської земської управи в Полтавi 
5,   керував практичними заняттями 

учнiв Миргородської художньо - промислової школи.       
Дуже плiдною була робота Ваулiна в Абрамцевськiй майстернi, вiдкритiй вiдомим меценатом i 

покровителем мистецтв С.I.Мамонтовим у своєму пiдмосковному маєтку. Мистецтвознавець, 
теоретик, вчений А.Б.Салтиков згадує про тi часи: "Виконував моделi i розпис у матерiалi молодий 
талановитий майстер, який вiдав усiм виробництвом, Петро Кузьмич Ваулiн, що працював у 
керамiчнiй майстернi вiд дня її заснування до 1904 року. У 1899 роцi Ваулiн самостiйно вiдкрив 
секрет виробництва вiдновлюваних глазурей, що мали металевi й перламутровi вiдблиски" 

6.        
На той час припадає перiод спiвдружностi Ваулiна з М.А.Врубелем, який захопився керамiкою. 

Працюючи за ескiзами знаменитого майстра пензля, Петро Кузьмич привносить у них своє бачення 
творчого задуму, зокрема, варiює розцвiчення зображень. Вдало доповнюючи одне одного, Врубель i 
Ваулiн створювали дивнi за оригінальнiстю, силою емоцiйного впливу на глядача твори.       

На початку минулого столiття майстернiсть П.К.Ваулiна, який тiльки-но переступив порiг свого 
тридцятирiччя, дивною за красою райдугою розцвiла на небосхилi вiтчизняного мистецтва. Його iм'я 
ставиться в один ряд з такими корифеями, як В.А.Сєров, В.Д.Полєнов, В.М. i А.М.Васнецови, 
К.А.Коровiн. I це при тому, що у Ваулiна не було нiяких вчених звань. У 1890 роцi вiн закiнчив 
Красноуфiмську, що в Катеринбурзькiй губернiї, технiчну школу, одержавши диплом iнженера-
механiка 

7.   Другий диплом вручений йому через... 43 роки – пiсля закiнчення екстерном у 1932-1933 
рр. Ленiнградського технологiчного iнституту.       

Пiсля революцiї життя П.К.Ваулiна пiшло попервах по висхiднiй. Пiком його можна вважати ту 
пору, коли вiн завiдував пiдвiддiлом художньої промисловостi при Народному комiсарiатi освiти, був 
комiсаром Державного фарфорового заводу i Петергофської гранiтної фабрики.       

Творче ставлення до справи, бажання з найбiльшою користю попрацювати для блага Вiтчизни, 
навчати людей з народу розумiти i цiнувати прекрасне вiдзначає Ваулiна i в цiй службовiй дiяльностi. 
У сiчнi 1918 року Петро Кузьмич писав у доповiднiй записцi наркому освiти А.В.Луначарському: 
"...Колишнi Iмператорськi фарфоровий i скляний заводи не можуть лишатися фабрично-
промисловими пiдприємствами, а повиннi бути науково-художнiми, щоб сприяти розвитку керамiчної 
i скляної промисловостi в Росiї, шукати, дослiджувати новi шляхи i вiдповiдати на запити... 
промисловостi" 

8. Характерна i така його думка у цьому питаннi, висловлена у 1919 роцi в газетi 
"Искусство Коммуны": "Так! Художникам є робота у промисловостi, у виробництвi хоча б ситцiв, 
хусток, шпалер, ламп, бронзи, скла, фарфору, меблiв тощо" 

9.        
У той бурхливий час П.К.Ваулiн часто виступає в пресi, говорить у своїх публiкацiях про 

важливiсть присутностi елементiв мистецтва у виробництвi, про необхiднiсть вiдповiдної пiдготовки 
робiтникiв, про вклад, який можуть внести в цю справу художники. I цi його заклики були спiвзвучнi 
лiнiї тих керiвникiв, якi заохочували союз мистецтва i виробництва.       

Наприкiнцi квiтня 1919 року почала функцiонувати перша виставка виробiв Державного 
фарфорового заводу. Її вiдкриттю передувало вiдповiдне повiдомлення П.К.Ваулiна на засiданнi 
Колегiї у справах мистецтв i художньої промисловостi Наркомату освiти. Було одностайно схвалено 
пропозицiю показати потiм цю виставку у Києвi, щоб "розтормошити" провiнцiю, збудити там 
самостiйнiсть 

10.  I це – ще одне свiдчення симпатiй, якi з молодих рокiв вiдчував П.К.Ваулiн до 
України, її людей i самобутньої культури.       

При всiй зайнятостi службовими справами П.К.Ваулiн постiйно вiдчував незборимий потяг до 
практичної роботи. Був упевнений: найближчим часом зростаючi масштаби будiвництва зумовлять 
широкий попит на декоративний матерiал, багато розмiрковував над проблемами збiльшення його 
виготовлення, полiпшення якостi. Тому з радiстю прийняв запрошення Академiї мистецтв до 
спiвробiтництва у цiй справi, органiзував вiдповiднi майстернi й налагодив у них виробництво не 
лише фарфору, але й фаянсу, майолiки тощо 

11.        
Своїй подвижницькiй працi Ваулiн вiддав понад 50 рокiв. I до вже сказаного важливо додати ще 

кiлька штрихiв, що характеризують його багатограннi пiзнання, вмiння i вiдкриття у специфiчнiй 
галузi мистецтва. Зокрема, в тiй її сферi, деталi якої прихованi вiд очей непричетних. У рiзнi часи вiн 
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складав оригiнальнi рецепти виготовлення фарб i емалей. У 1930 роцi запропонував новий спосiб 
випалювання облицювальних плиток.       

Творчо насиченою була робота Петра Кузьмича у Всесоюзному iнститутi будiвельних 
матерiалiв, де вiн завiдував керамiчною лабораторiєю. I тут вiн запропонував i втiлив у життя кiлька 
корисних пропозицiй.       

У 1930 роцi П.К.Ваулiн вiдзначив своє шiстдесятирiччя. Був сповнений нових задумiв, творчих 
планiв. Та життя внесло в них жорстокi корективи. Куля, якою 1 грудня тридцять четвертого року 
було вбито С.М.Кiрова, рикошетом вдарила по тисячах i тисячах нi в чому не винних людей, 
насамперед представникiв iнтелiгенцiї, духовенства, колишнiх дворян, офiцерiв царської армiї. Петра 
Кузьмича арештовують i, визнавши соцiально небезпечним елементом, висилають з мiста на Невi. 
Якоюсь мiрою втiшало одне: їде на Волгу, до Куйбишева, до незабутнiх, дорогих серцю мiсць 
народження i дитинства. Тут вiн працює у Волзькому комплексному iнститутi, у Куйбишевськiй 
експериментальнiй лабораторiї по винахiдництву, в лабораторiї Науково-дослiдного iнституту 
будiндустрiї.       

Восени 1940 року П.К.Ваулiн разом з дружиною переїхав до Луганська, де жив i працював 
головним хiмiком емальзаводу їх син Валентин. Здавалося б, тепер можна було вже й вiдпочити: 
пiшов восьмий десяток. Так нi! Помисли i руки митця жадають роботи. Петро Кузьмич подовгу 
просиджує над сторiнками рукопису книги про органiзацiю майстерень по виробництву архiтектурної 
керамiки. Добре розумiв: в цiй галузi в нього немає рiвних, тому треба встигнути узагальнити досвiд, 
подiлитися iз спiввiтчизниками усiм, що знає i вмiє робити сам. Пiзнiше викладав керамiчну 
технологiю, керував керамiчною лабораторiєю в мiсцевому художньому училищi.       

Новi, найтрагiчнiшi сторiнки в життi Петра Кузьмича вiдкрилися в роки Великої Вiтчизняної 
вiйни, з моменту захоплення Луганська нiмецькими вiйськами у липнi 1942 року. Через сiм мiсяцiв 
ворог був вигнаний, але радiсть Ваулiна з цього приводу виявилася недовгою. Проти нього i його сина 
19 березня 1943 року порушили справу за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. У постановi на арешт 
Петра Кузьмича, який працював пiд час окупацiї керуючим, а потiм iнженером-консультантом 
цегельного заводу № 21, було написано: "Надавав активну допомогу окупантам, керуючи 
вiдновленням i пуском заводу, прагнув в усьому догодити нiмецькому командуванню. Серед 
працюючих на заводi проводив антирадянську агiтацiю, паплюжив Червону Армiю i вихваляв 
нiмецьку армiю. Висловлював пораженськi погляди щодо Червоної Армiї" 

12.        

У рiзних варiацiях цi звинувачення повторювалися на сторiнках справи неодноразово. Але там 
же зафiксованi й пояснення самого звинувачуваного: "Я нiде, нiколи не паплюжив Червону Армiю. I 
це заперечую" 

13.        

Звинувачення, про якi мовлено, будуються на хиткому ґрунтi чуток, доносiв, припущень. Але 
куди бiльш iстотним уявляється iнше: П.К.Ваулiн та його син Валентин Петрович зробили все 
можливе, щоб врятувати вiд зруйнування, зберегти для мiста пiдприємства, на яких вони працювали, – 
цегельний та емалювальний заводи. Вони ж з ризиком для життя запобiгали вiдправцi робiтникiв до 
Нiмеччини, ховали вiд окупантiв цiнну сировину, лабораторне устаткування, верстати. При цьому, 
зокрема, вдавалися до замiни написiв на упаковках речовин, що зберiгалися на складах. Наприклад, 
замiсть "Окис цинку" значилося "Чорна фарба", замiсть "Каустична сода" – "Їдкий хлор" i т.iн.14.  
Полiтика, що її проводили на своїх пiдприємствах батько i син Ваулiни, дозволила пiсля визволення 
мiста у стислi строки вiдновити на цегельному та емалювальному заводах виробничий процес. Навряд 
чи треба говорити, яку роль вiдiграли саме цi пiдприємства у найшвидшому пiслявоєнному 
вiдродженнi Луганська!       

На жаль, на початку слiдчого процесу над П.К. i В.П.Ваулiними наголос робився тiльки на 
компрометуючi обставини. Батьковi i синовi iнкримiнувалася зрада Батькiвщини, чого Петро Кузьмич 
витримати не змiг... Попервах його справу припинили у зв'язку iз смертю, а в груднi 1989 року, пiсля 
додаткового вивчення матерiалiв, – за вiдсутнiстю складу злочину з реабiлiтацiєю. Син Петра 
Кузьмича Валентин Ваулiн був виправданий у 1943 роцi 

15.        

П.К.Ваулiн прожив у Луганську недовго. Та залишив тут про себе не тiльки добру пам'ять, але й 
вiрних послiдовникiв, продовжувачiв своєї справи. Саме пiд впливом його творчостi скульптор 
Л.П.Трегубова заснувала в селi Пархоменко Краснодонського району керамiчну школу. В системi 
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профтехосвiти областi юнаки i дiвчата iз захопленням взялись за освоєння улюбленої Петром 
Кузьмичем гончарної майстерностi.       

Є, нарештi, в Луганську мiсце, де за бажанням кожний може наочно побачити, що ж це таке – 
монументальна художня керамiка. Гiдний взiрець цього високого мистецтва – мозаїчна композицiя, 
яка прикрашає фасад будинку Державної холдингової компанiї "Луганськвугiлля" по вул. 
Лермонтова. 

___________________ 
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          Одним із свідчень 

уваги, яку П.К.Ваулін 

протягом усіх семи 

місяців окупації 

Луганська приділяв 

збереженню 

матеріальної бази 

керованого ним 

цегельного заводу, став 

виданий за кілька днів 

до визволення міста 

наказ. В подальшому 

швидке введення 

підприємства в дію 

значною мірою сприяло 

високим темпам робіт 

по відновленню 

промислового 

потенціалу та 

соціально - культурної 

сфери міста. 
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Т.О.ЖИЛЬЦОВА 

  П О Р Т Р Е Т   

  Н А  Ф О Н І   

  К О Л Ю Ч О Г О  Д Р О Т У   
 

Бондаренко Юрій Григорович  

Народився 6 травня 1926 року в селі Муратове 

Новоайдарського району Луганської області в селянській сім’ї. 

У 1942 р. був вивезений на примусові роботи до Німеччини, 

звільнений у 1945-му. Учасник Великої Вітчизняної війни. У 

липні 1950 року за надуманим звинуваченням засуджений до 10 

років позбавлення волі. Реабілітований 30 січня 1990 року. 
 

 
          

                 Ю.Г.Бондаренко.  
                    Автопортрет. 

 
 
Життя iнколи закручує сюжети гострiше, анiж визнанi майстри детективного жанру...          
Навпроти мене сидить за столом i вже вкотре розповiдає про себе мiй старий знайомий. Слухаю 

й думаю: до чого ж щiльно переплiтаються часом у долi кожного з нас твердiсть i слабкiсть, наскiльки 
залежнi ми вiд усього того, що дiється навколо, вiд людей, з якими доводиться зустрiчатися на 
життєвому шляху.          

Юрiй Григорович Бондаренко  народився  6 травня 1926 року в с.Муратове Новоайдарського 
району, в сiм'ї селянина. Окрiм нього, в сiм'ї були старший брат i двi сестри. Коли хлопцю 
виповнилося чотири роки, померла мати. Невдовзi потому, у 1930 роцi, батько з дiтьми переїхав до 
Кадiївки (нинi  м. Стаханов). Пiшов працювати на шахту № 5 "Семенiвка".          

Кадiївка в серединi тридцятих рокiв стала вiдомою в усiх куточках Союзу. Раз у раз нагадувала 
сучасникам про себе трудовими рекордами шахтаря Олексiя Стаханова, газетними повiдомленнями 
про швидку i впевнену ходу iндустрiалiзацiї.          

Разом з усiєю країною шахтарське мiсто будувало нове життя, спiвало пiснi про щасливе 
сьогодення, про свiтле майбутнє. Тут Юрiй Бондаренко ходив до школи, мужнiв, готувався до 
серйозних дорослих справ.          

22 червня 1941 року... Тривожнi повiдомлення по радiо. Обличчя людей, що водночас 
посуворiшали. Почалась Велика Вiтчизняна. У першi ж її днi пiшли на фронт старший брат Михайло 
(повернувся пiсля перемоги в офiцерських погонах) i сестра Софiя (служила радисткою).          

Навеснi 1942-го Юрiй закiнчив дев'ятий клас, вступив у комсомол. Просився на фронт – не 
брали. Не вийшов ще, мовляв, лiтами. I раптом дiзнався: готується до вiдправки на збиральнi роботи у 
прифронтову смугу група пiдлiткiв. Взяли i його. Й треба ж було такому статися: повезли до 
Новоайдарського району, у рiдне Муратове... Перебуваючи там, Юрiй дiзнався, що нiмецькi вiйська 
увiйшли до Кадiївки. Мiг би, мабуть, перечекати в глибинцi небезпечний час, та не давала спокою 
думка: що з батьком?          

Пiзнього вечора 8 листопада Юрiй повернувся до мiста. Дверi вiдкрив батько. Свiтло не 
запалювали, розмовляли до самiсiнького свiтанку. А трохи пiзнiше прийшли полiцаї: хтось iз сусiдiв 
побачив таки Юрiя i поквапився до окупантiв з доносом.          

Юрiя затримали i невдовзi, разом з багатьма його ровесниками, вiдправили на примусовi роботи 
до Нiмеччини.          

З розподiльчого табору у Бранденбурзi на початку грудня 1942 року Юрiя привезли до Берлiна. 
Тут його й ще одинадцятьох таких же пiдлiткiв-остарбайтерiв об'єднали в бригаду, навчили азiв 
слюсарної справи i поставили до верстатiв на машинобудiвному заводi Бамаг-Мегуїн 

1.  Працювати 
примушували вiд зорi до зорi. Двокiлометрова дорога вiд заводу до табору за колючим дротом суворо 
охоронялася.          

Юрiю з самого початку пощастило. Поставили його пiдсобним робiтником до майстра Вiллi 
Енде, який у 1934-1937 роках монтував устаткування на автозаводах у Москвi й Горькому. Вiдтодi 
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майстер зберiгав найтеплiшi почуття до Радянського Союзу, його людей. I ось тепер повною мiрою 
перенiс їх на свого юного помiчника. Якось навiть запросив Юрiя до себе додому. Показав 
подарований йому вiд iменi радянського уряду фотоальбом "Виды Москвы" з дарчим написом. 
Запрошував ще, але Бондаренко вiдмовлявся. Побоювався викликати пiдозру у сусiдiв Енде, яка могла 
обернутися для його наставника великою бiдою.          

З дитинства  Юрiй  добре малював. I тут, у полонi, такий талант виявився дуже доречним. 
Багатьом забажалося одержати вiд нього свiй портрет. З аркушiв паперу, над якими з олiвцем у руках 
"чаклував" Бондаренко, дивилися живi обличчя тих, хто позував. Художник-самоук не лише 
добивався дивної схожостi, але й пiдкреслював типовi риси характеру, виявляв людську сутнiсть.          

Розплачувалися з Юрiєм по-рiзному. Вдячним словом, рукостисканням, траплялося – i скибкою 
хлiба. Були, нiкуди правду  дiти, серед "замовникiв" i нiмцi-охоронники. Отто Пульф попросив 
намалювати по фотографiї портрет сина, що загинув у Сталiнградi. Платнею за виконання замовлення 
стало деяке послаблення суворостi режиму щодо Бондаренка та iнших робiтникiв з України i навiть 
перiодичне iнформування про стан справ на Схiдному фронтi.          

Вмiння малювати було, втiм, не єдиним хистом Юрiя. Доля нагородила його ще й чiпкою 
пам'яттю, здiбнiстю до вивчення мов, спiлкування з людьми. Немов магнiтом, притягувало до нього 
все нових i нових людей, близьких за духом, оцiнками всього того, що дiялося довкола.          

Найближче потоваришував Юрiй з Гансом Кебшулем. Було його нiмецькому друговi тодi 19 
рокiв. Пiсля важкого поранення (воював у Пiвнiчнiй Африцi та Iталiї) був демобiлiзований. Пiшов на 
завод, працював на електрокарi. У вiльнi хвилини Юрiй та Ганс усамiтнювалися й говорили, 
говорили... Й обом так це  не минулося б, коли б хтось почув тi їхнi розмови. Засуджували Гiтлера та 
його полiтику, бажали найшвидшої перемоги радянської армiї.          

У вереснi 1943 року авiацiя союзникiв зруйнувала завод, а разом з ним i табiр, де утримувалися 
остарбайтери. Кебшуль розшукав Юрiя й рiшуче заявив: 

– Тобi слiд скористатися моментом i тiкати з Берлiна. На схiд, назустрiч вашим вiйськам... 
– Та як же це зробити? 
– Беру все на себе. Згодний? 
– Згодний. 
I от 10 квiтня 1944 року (день цей залишився в пам'ятi до найменших подробиць) Кебшуль 

привiв Бондаренка до своїх друзiв-залiзничникiв,  якi  працювали на столичному Сiлезькому вокзалi.          
Попрощалися (Юрiй на той час уже добре володiв нiмецькою), впевненi, що розстаються 

назавжди...          
У ящику для iнструментiв, обладнаному пiд днищем вагону, Юрiй дiстався до Польщi. Гадалося, 

мета вже близько. Але на вокзалi мiста Хелм його затримали. Добряче побили й вiдправили назад.          
У Берлiнi почалися допити:  хто такий, що робив у Польщi? Юрiй вперто повторював вигадану 

саме на такий випадок "легенду" – був найманим робiтником у торгiвця вугiллям. Коли почалось 
чергове бомбардування, сховався пiд вагоном...          

Довге розслiдування закiнчилося ув'язненням у концтабiр. Тут пiд номером 1292 перебував до 
вересня 1944 року.  Увiйшов до групи в'язнiв, що об'єдналися пiд девiзом  "Брати-слов'яни" 

2.  Взаємо-
пiдтримка допомогла не занепасти духом, вистояти.          

На кiнець вересня сорок четвертого Юрiй Бондаренко знов у Берлiнi. Працює на  кабельному 
заводi. По закiнченнi кожної змiни його, як i ранiше, пiд посиленою охороною вiдводили за колючий 
дрiт табору.          

Вiйна тим часом наближалася до кiнця. I Юрiй робить ще одну спробу втечi. Цього разу цiлком 
успiшну. Зустрiчає передовi загони Радянської Армiї, стає рядовим у 241-му запасному батальйонi 
танкової бригади. З початку й до середини квiтня 1945 року брав участь у невеликих боях мiсцевого 
значення. З радiстю сприйняв звiстку: розпочато операцiю по взяттю Берлiна.          

21 квiтня Бондаренка, який добре знав пiвнiчну околицю мiста, вiдправили в розвiдку боєм. 
Завдання було виконано успiшно – всiх членiв екiпажу вiдзначили бойовими нагородами. Юрiй 
прикрiпив до гiмнастерки орден Червоної Зiрки. Пiзнiше був нагороджений медалями "За взяття 
Берлiна", "За визволення Праги" та iншими 

3.            
Вiйну закiнчив у визволенiй Празi у складi 9-го механiзованого корпусу 91-ї танкової бригади 3-ї 

гвардiйської танкової армiї 
4.  У тi днi йому виповнилося 19 рокiв.           

Пiсля переможних салютiв командування пропонувало Бондаренку вступити до вiйськово-
полiтичного училища. Вiн вiдмовився – мрiяв про художнiй iнститут. Але життя його все ще було 
пов'язане з армiєю. Перевели у Захiдносибiрський вiйськовий округ, у 230-у стрiлецьку дивiзiю, яка 
дислокувалася у Барнаулi. Служив, чекав демобiлiзацiї, лiчив мiсяцi, тижнi... Однак удома його 
зустрiли ще не скоро...           
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На лісоповалі. Мал. Ю.Г.Бондаренка. 

 

Одного разу, пiсля перегляду кiнофiльму "Падiння Берлiна", комсорг роти, знаючи, що Юрiй був 
у травнi 1945-го в поваленiй столицi рейху, спитав: "Чи прилiтав до Берлiна Сталiн? Ти бачив його?" 
Бондаренко вiдповiв: "Сталiна не було в Берлiнi у день Перемоги". I тими словами визначив свою 
подальшу долю. "Образа", якої, на думку командування, Бондаренко завдав Генералiсимусу, круто 
змiнила життя нашого земляка. "Компетентнi" органи вдалися до пошукiв компроматiв i швидко 
добилися в цьому "успiхiв". Знайшовся, зокрема, свiдок, який показав: "Бондаренко стверджував, що 
нiмецький фотоапарат "Екзакта" кращий за нашого "ФЕДа". За "кадром" лишився, на жаль, тодi 
випадок, що мiг би зовсiм в iншому свiтлi показати ставлення Юрiя Бондаренка до Й.В.Сталіна.  

      Згадує Ю.Г.Бондаренко: 
      "У двадцятих числах травня 
сорок п'ятого наш танковий ба-
тальйон розташувався у перед-
мiстi Праги – селищi Слуги. Мiс-
цевi жителi вирiшили на знак 
вдячностi подарувати воїнам-ви-
зволителям фотоальбом "Крає-
види Праги". Повiдомили про це 
командування батальйону, при-
значили час проведення урочис-
тої церемонiї. 
       I тут нашi схаменулися: що 
подаруємо у вiдповiдь? 
       Згадали про мене. 
Викликали до командира. 

     –Зумiєш за двi години нама-
лювати великий портрет това-
риша Сталiна? 
       – Зумiю. 
       – Тодi розпочинай! 
        Рiвно через двi години я 
вiдiйшов на кiлька крокiв вiд 
великого аркуша ватману, щоб 
оцiнити зроблене. Сталiн дивив-
ся на мене, усмiхався i, здавало-
ся, говорив: "Молодець! Гарно 
намалював!"           
         Швидко згорнувши аркуш 
у рулон, я побiг до мiсця прове-
дення мiтингу. Ще здалека поба-
чив групу вiйськових i цивiль-
них, що стояли на невисокiй 
трибунi й довкола. Зустрiвся по-
глядом з командиром i зрозумiв: 
пiдоспiв вчасно! Ледве проштов-
хнувся до трибуни, простяг ват-
ман. I тут же слово було надане 
комбату.           

Говорив вiн мало, та й того 
не можна було почути: i нашi 
бiйцi,  i чехи iз захопленням ап-
лодували Сталiну". 

У березнi 1950 року Ю.Бондаренка заарештували в червоному кутку частини. Звинувачення 
були грiзними: "Наклеп на радянське кiно", "Перекручення iсторичних фактiв", "Прихиляння перед 
чужоземщиною". 29 липня того ж року Вiйськовий трибунал Захiдносибiрського вiйськового округу 
засудив Бондаренка до 10 рокiв ув'язнення i позбавлення всiх бойових нагород 

5.  
Пiсля суду – мiсячне перебування в тюрмi, етапування до Пiвнiчкузбастабу, на станцiю Яя 

Кемеровської областi.           
I знов випробування на витримку, стiйкiсть. I знов (як i в Нiмеччинi з Кебшулем) зустрiч з 

людиною, яка вiдiграє рятiвну роль в його долi. Перед етапом з Яї до мiсця вiдбуття покарання Юрiй 
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Напоумлення зеків, що задумали вдатися до голодування. 

Мал. Ю.Г.Бондаренка. 

Григорович познайомився з таким же, як i вiн сам, репресованим – ленiнградським композитором 
В.А.Подьяльським. Вiн був керiвником культбригади, i за його клопотанням Бондаренка зняли з 
лiсоповалу, перевели на iншу "точку" – культорганiзатором. 

Я спитала в Юрiя Григоровича: 
– Де було важче, у фашистському концтаборi чи у своєму? 
Не замислюючись, вiн вiдповiв: 
– Там знущалися надi мною вороги, а тут свої – було удвiчi важче. 
Довгождана свобода прийшла до Бондаренка 18 жовтня 1954 року. Вiн був звiльнений iз зняттям 

судимостi i поверненням усiх громадянських прав та нагород 
6. I вже за два тижнi трапилося те, про 

що мрiяв довгих 12 рокiв, – зустрiч з рiдними.           
Повернувшись до Кадiївки, почав працювати художником i художнiм керiвником у клубi "Бу-

дiвельник" . З 1957 по 1992 рiк був художником-оформлювачем на шахтах 4-2-бiс , "Центральна-Iрми-
не", iменi Iллiча, на експерименталь-
ному  механiчному заводi. З успіхом 
брав участь у багатьох виставках  
самодiяльних художникiв – вiд мiсь-
ких до республiканських.           

У 1956 роцi Юрiй Григорович 
одружився. Виростив i виховав трьох 
синiв.           

30 сiчня 1990 року пленумом 
Вiйськової колегiї Верховного суду 
СРСР Ю.Г.Бондаренко був повнiстю 
реабiлiтований 

7.            
Пiсля виходу у 1986 роцi на 

пенсiю Юрiй Григорович одразу ж 
активно включився у громадську 
роботу.  

Очолив мiське вiддiлення 
Українського союзу колишніх мало-
лiтнiх в'язнiв фашистських концта-
борiв, обирався членом президiї 
мiської ради ветеранiв вiйни i працi.           

Коли робота над цим нарисом 
була завершена, я знов зустрілася з 
Юрієм Григоровичем. Попросила 
прочитати, висловити зауваження. 
Натомість прослухала його розпо-
вiдь про недавню поїздку до Нiмеч-
чини:           

"8 квiтня 1995 року я одержав 
вiд  уряду землi Бранденбург iмен-
не запрошення приїхати на ювi-
лейнi заходи з нагоди 50-рiччя ви-
зволення в'язнiв концентрацiйних 
таборiв Заксенхаузен i Равенс-
брюк. 21-го прибув до Берлiна. 
Наступного дня побував у музеї-
комплексi Заксенхаузен. Ознайомився з його поновленою експозицiєю. Передав дирекцiї 
комплексу листа вiд керiвництва Стахановського державного краєзнавчого музею з проханням 
надати допомогу експонатами: в роки вiйни в'язнями Заксенхаузена  були кiлька уродженцiв 
нашого мiста. Прохання пообiцяли задовольнити.           

23 квiтня вiдбувся мiтинг бiля обелiска Визволення. У ньому взяли участь колишнi 
невiльники Заксенхаузена i Равенсбрюка, запрошенi до Нiмеччини з багатьох країн свiту. День 
завершився прийомом, влаштованим урядом землi Бранденбург.           

Наступного дня господарi знайомили нас  з iсторичними i пам'ятними мiсцями Берлiна, 
органiзували поїздку до Потсдама, де в липнi-серпнi сорок п'ятого керiвники СРСР, США i 
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Великобританiї Й.В.Сталiн, Г.Трумен та У.Черчилль, вирiшуючи долi пiслявоєнної Нiмеччини i 
Європи, пiдписали документи Берлiнської конференцiї ".           

 
Пiсля повернення Ю.Г.Бондаренко взяв участь у торжествах з нагоди 50-рiччя Перемоги в 

рiдному Стахановi. Прикрiпив до лацкана пiджака новi нагороди: ювiлейну медаль "50 рокiв 
Перемоги у Великiй Вiтчизнянiй вiйнi 1941-1945 рр." та  пам'ятний знак "50 рокiв визволення 
України". 

___________________ 
 

1
  Возвращение имени и чести. - Луганск, 1995. - С. 156. 

2
  Там само, с.158. 

3
  Там само, с.159. 

4
  Там само. 

5
  Там само, с.164. 

6
  Там само, с.165. 

7
  Там само. 
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В.В.МИХАЙЛИЧЕНКО 

 

          З А   В И Щ О Ю   Н А Г О Р О Д О Ю  – 

          Н А Й В И Щ А   М І Р А  

          П О К А Р А Н Н Я 
 

     Зубков Iван Йосипович 

Народився 24 березня 1897 року у селищi залiзничної  

станцiї Синявська, що в Ростовській областi Росiйської 

Федерацiї, в робiтничiй сiм'ї. Трудове життя розпочав у 

12-рiчному вiцi. У 1932 - 1936 рр. був керуючим трестом 

"Донбасантрацит" (м.Красний Луч). Засуджений до 

розстрiлу  і  страчений  10 липня 1937 року. 

Реабiлiтований  2  червня 1956 року. 
 
 
 
    Обкладинка архівної справи 1796-р. 

 
Кiнець двадцятих – початок тридцятих рокiв... Країна, що замахнулася на iндустрiалiзацiю, як 

повiтря, потребувала вугiлля, i слова "Донбас", "шахтар" були на вустах у всiх i скрiзь.        
Газетнi заголовки закликали пiдземних робiтникiв: "Пiдтягнiться, ледачi! Пiдбадьортеся, мiцнi! 

Вiдстаючi, наздоганяйте передових! Ми позбавимося зубожiння тiльки тодi, коли всi без винятку 
зробимося ударниками". У знаменитих "Вiкнах РОСТА" українським газетярам вторував поет-трибун 
Володимир Маяковський: 

      "Горняк! Всей России нужны: 
       Уголь, 
       Руда, 
       Вступил ли ты в образцовую группу 
       Ударного труда?" 

1  
 
Вирувало життя i в гiрницьких мiстах та селищах Луганщини (вона входила тодi до складу 

Донецької областi). Одна за одною закладалися новi шахти, реконструювалися i оснащувалися 
прогресивною на той час технiкою дiючi.        

Радували масштаби робiт, їх темпи. Але очiкуваної вiддачi не було. Показники вуглевидобутку 
не прикрашали дiаграм, позбавляли спокою командирiв галузi. Незважаючи на всi старання, гiрники 
регiону не справилися iз завданням першої (1929-1932 рр.) п'ятирiчки. Пiдняли на-гора тiльки 45 
мiльйонiв тонн вугiлля – на 8 мiльйонiв менше, нiж намiчалося 

2.                                      
У чому ж заковика? Дають зверху завищений план, ставить хтось палицi в колеса? Сьогоднi ми 

знаємо вiдповiдь. В упряжцi з директивним плануванням, командно-адмiнiстративними методами 
управлiння економiка не могла не шкутильгати. Тодi ж ситуацiя не була такою ясною. I з кожним 
днем звужувалися можливостi для її прояснення. Будь-яка незгода з лiнiєю Центру, з його курсом на 
"великий стрибок" могла бути сприйнятою як "опортунiзм", обернутися для незгiдного жорстокою 
трагедiєю.        

Зрозумiло, за таких обставин ще бiльше загострювалася проблема керiвних кадрiв вугiльної 
промисловостi. Тим бiльше, що в попереднi роки у ставленнi до неї, особливо пiсля "Шахтинської 
справи" (травень-липень 1928р.), було допущено чимало серйозних прорахункiв. Адже чого тiльки не 
приносили тодi в жертву кон'юнктурним мiркуванням, хльосткiй революцiйнiй фразi. Огульно 
назвавши тисячi старих спецiалiстiв людьми "класово чужими", такими, що не викликають довiри, їх 
майже повсюдно замiнили поспiхом пiдготовленими висуванцями з робiтничого середовища. Анкетнi 
характеристики керiвних кадрiв одразу ж рiзко полiпшилися, але вагонетки з вугiллям швидше не 
побiгли. Багатьом "червоним директорам" явно бракувало технiчних та управлiнських знань, досвiду 
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господарської роботи. Не влаштовували керiвництво й люди "надто розумнi", принциповi, якi мали в 
питаннях розвитку вугiльної галузi свою думку, що не спiвпадала з директивною 

3.         
Невдоволений тим, як iдуть справи у шахтарiв Донбасу, Й.В.Сталiн у 1934 роцi зажадав вiд 

Донецького обкому партiї покарання "винних". У пiдписанiй ним разом з В.М.Молотовим та 
Л.М.Кагановичем телеграмi, зокрема, говорилося: "Щоб перемогти, треба зробити подальший крок, 
щосили розгорнути критику i перевiрку виконання по всiх рудоуправлiннях i шахтоуправлiннях без 
винятку, перевiряти людей на мiсцi i, безумовно, покарати всiх тих, вiд кого тхне хоча б вiддаленим 
душком  саботажу" 

4.         
Унюхати "душок" виявилося набагато легше, нiж налагодити сталу роботу шахт. I ось уже раз у 

раз дiзнаються в Красному Лучi, Кадiївцi, Лисичанську про арешти "злiсних  саботажникiв". У тому 
числi й  керiвникiв, зовсiм недавно призначених на свої пости. Походження до уваги уже не бралося. 
Репресiї пiшли по наростаючiй. Головним було показати масштаби "загрози", яку своєчасно 
"розпiзнав" Кремль... Кадрова карусель набирала обертiв. Призначали i знiмали з роботи на ходу. "Хто 
наступний?" – таке запитання вибивало в людей ґрунт з-пiд нiг, позбавляло iнiцiативи, дамокловим 
мечем висiло над головою.        

Одним з тих, хто посiв тодi важливу посаду у гiрничодобувнiй промисловостi Луганщини, був 
Iван Йосипович Зубков. Доля його характерна для багатьох таких же, як i вiн,  господарських 
керiвникiв високого рангу: швидкий злет по службових схiдцях, похвали, заохочення – i швидкий суд 
горезвiсної "трiйки", Особливої наради чи будь-якого iншого карального органу.        

Iван Зубков народився 24 березня 1897 року у селищi залiзничної станцiї Синявська, що в 
Ростовськiй областi, Росiйська Федерацiя. Сiм'я ледве зводила кiнцi з кiнцями, i щоб допомогти 
старшим, вiн уже в дванадцать рокiв пiшов працювати. У справi № 1796-р., що зберiгається в архiвi 
Управлiння служби безпеки України в Луганськiй областi, наведений послужний список I.Й.Зубкова. 
Половина сторiнки машинописного тексту увiбрала в себе все його трудове життя, всi його 28 рокiв  – 
вiд першого до останнього  дня. Вiдкривається список таким записом: "1909-1910 рр. Станцiя 
Харцизьк Катеринославської залiзницi.  Сiльгосп. з-д. Хлопчик комiрн". Робiтник-малолiток, кадр 
"куди пошлють" у заводськiй коморi – такою була "стартова площадка" майбутнього здiбного 
господарника, людини яскравої i трагiчної долi.        

Далi у названiй справi є ще 16 свiдоцтв про мiсця навчання i роботи Iвана Йосиповича. Ким 
тiльки не встиг побувати вiн до свого 35-рiччя – часу переїзду на Луганщину! Учнем ливарника на 
трубному заводi в Харцизьку Донецької областi, там же – заступником голови райвиконкому, 
заступником голови полiтвиконкому в м.Юзiвка (нинi м.Донецьк), студентом Харкiвського iнституту 
народного господарства, керуючим трестом "Москвавугiлля"…5  

З кожної посади переходив, як правило, на бiльш високу, вiдповiдальнiшу, престижнiшу.        
У 1932 роцi Iван Зубков був призначений  керуючим трестом "Донбасантрацит". Кинутий, як 

тодi говорили, на лiквiдацiю прориву. З попереднього досвiду знав: шлях до вугiлля лежить не тiльки 
через товщу гiрських порiд, а й через настрiй шахтаря, його технiчне озброєння, квалiфiкацiю. Тому 
одразу ж турботою номер один стало оснащення вугiльних пiдприємств Красного Луча найновiшими 
вiдбiйними молотками, врубмашинами, електровозами, конвеєрами. Не залишилися в тiнi й допомiжнi 
служби галузi. На рудоремонтному заводi, що недавно став до ладу дiючих, налагоджувалося 
виготовлення транспортерiв.        

Соцiальний зрiз гiрницького середовища, зроблений на замовлення Зубкова спецiалiстами 
тресту, показав картину ще бiльш невтiшну, нiж вважалося. Серед пiдземних робiтникiв близько 80 
процентiв становили недавнi вихiдцi iз села.        

Ось як писав про причини, що спонукали їх вирушати на роботу в мiста, уславлений шахтар-
новатор, наш земляк О.Г.Стаханов: "Я поїхав у Донбас з надiєю заробити побiльше грошей i 
повернутися в село з власним конем. Цей пресловутий "сiрий кiнь" був  заповiтною мрiєю усiх 
безкiнних селян. Заради нього вони з превеликим острахом спускалися в "пекельну", якою їм 
здавалася попервах шахта. Заради нього були готовi все витерпiти, тим бiльше, що працювати пiд 
землею збиралися недовго. Ось мине якийсь строк, зароблять вони багато грошей – i прощавай, 
шахта" 

6.         
Як змiнити, орiєнтуючись на лiнiю влади, психологiю таких людей, на якому вогнi переплавити 

характери, розгорнути в бiк iндустрiального мiста весь життєвий уклад вчорашнього селянина?        
Стараннями  I.Й.Зубкова на шахтах тресту в ударному порядку створюються стахановськi 

школи, гуртки техмiнiмуму.  Всiляко заохочуються рацiоналiзаторство i винахiдництво. Вивчається i 
впроваджується на всiх пiдприємствах досвiд передових трудових колективiв. Скажiмо, шахти № 16  
iм."Известий", де, вдосконаливши технологiчний процес у вибої, значно пiдвищили навантаження на 
лави.        
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Не менше уваги придiляв I.Й.Зубков i роботi з технiчною iнтелiгенцiєю. Добився вiдкриття в 
мiстi "Дiлового клубу" iнженерно-технiчних працiвникiв, де обговорювалися рiзного роду виробничi 
проблеми, читалися лекцiї i доповiдi про шляхи розвитку вугiльної промисловостi, пiдвищення її 
ефективностi 

7.   Iван Йосипович, який свого часу побував на виробничiй практицi на рудниках Руру в 
Нiмеччинi, входив до складу комiсiї по закупiвлi за кордоном гiрничої технiки, добре розумiв, як 
важливо для спецiалiстiв постiйно збагачуватися передовим досвiдом, оперативно дiзнаватися про все 
нове, що сприяє розвитку галузi. В такому ж напрямку впливав на роботу краснолуцького гiрничого 
технiкуму, гiрничопромислового училища 

8.         
Здавалося б, все у Зубкова йшло гаразд, як треба. I в 1935 роцi можна було вже з цифрами в 

руках пiдбивати підсумки його майже п'ятирiчної роботи у Красному Лучi. Червонiти за них не 
доводилося. На шахтах тресту стало пiдвищувався вуглевидобуток. Кожен третiй гiрник 
"Донбасантрациту" перевиконував завдання. Полiпшувались умови працi i побуту шахтарiв. Велося 
велике житлове будiвництво, чимало робилося по благоустрою i озелененню мiста.        

Змiни на краще радували, надихали  Iвана Йосиповича. Адже вони значною мiрою визначалися i 
його енергiєю, пiдприємливiстю, вмiнням  добиватися взаєморозумiння з людьми.        

Але  наближався грiзний тридцать сьомий, i робота керiвника високого рангу, який постiйно 
перебував на виду, у гущавинi подiй, дедалi бiльше нагадувала балансування на канатi. Кожен 
черговий крок мiг стати останнiм. I вiн багато для кого рано чи пiзно наставав. При цьому падiння 
нерiдко траплялося одразу ж за новим призначенням чи заохоченням.        

У 1935 роцi вiд iменi Президiї ВЦВК СРСР I.Й.Зубкову "за успiшну роботу по пiднесенню 
вугiльного Донбасу i виконання плану за 1934 рiк" була вручена найвища державна нагорода – орден 
Ленiна.        

А в 1937-му до нього застосували найвищу мiру покарання – розстрiл. При цьому ще до суду 
бюро Донецького обкому КП(б) України виключило його як "дворушника-троцькiста" з лав партiї i 
вивело iз складу членiв бюро обкому. Наказом  по "Донвугiллю" Зубков був знятий з посади 
керуючого  трестом 

9.   "Червоний директор" з "бiлою" вiдмiтиною "ворога народу" став персоною 
"нон грата".        

Як же могло трапитися таке, за чиєю злою волею рухнула, мов карткова хатка, доля чесної, 
непересiчної людини?        

Народному господарству країни було потрiбне велике  вугiлля, а найближчому сталiнському 
оточенню – ще й великi  процеси над "троцькiстами", "шкiдниками" i "терористами", на яких так 
зручно було звалювати провину за всi свої помилки i прорахунки в управлiннi економiкою. 
Органiзаторам репресiй процеси обiцяли чималий полiтичний капiтал, а безпосереднiм виконавцям –  
чини-нагороди. От i зростали в геометричнiй прогресiї масштаби викриття "ворогiв народу". Одним з 
них за волею слiпого жеребу виявився Зубков.        

Слiдчi, якi з листопада 1936 року повели його справу, були людьми досвiдченими, вмiли швидко 
одержувати вiд допитуваних будь-якi показання. Не витримуючи заходiв впливу, насамперед 
фiзичних, люди визнавали себе "винними" у створеннi контрреволюцiйних органiзацiй, пiдготовцi 
диверсiй, терористичних актiв, "викривали" своїх спiвслужбовцiв, друзiв i знайомих. На одному з 
перших  допитiв у справi Зубкова на запитання слiдчого вiдповiдав колишнiй завiдуючий вугiльним 
вiддiлом Донецького обкому КП(б)У С.Я.Шаєв. 

"Запитання: Коли був залучений до шкiдницької роботи Зубков? 

Вiдповiдь: У сiчнi 1936 року я при зустрiчi iз Зубковим докладно домовився з ним у себе в 
кабiнетi обкому КП(б)У про органiзацiю ним шкiдницької роботи на шахтах тресту 
"Донбасантрацит"... 

Запитання: Розкажiть докладно про шкiдницьку роботу Зубкова... 

Вiдповiдь: В результатi  кадрової роботи Зубкова... шахти залишилися в липнi без лiнiї вибою, 
вiдновлення якої потребувало не менш як 3-4 мiсяцi. Стахановський план вуглевидобутку 1936 року 
по "Донбасантрациту" виявився таким чином зiрваним, вiдставання вiд плану становитиме до кiнця 
року приблизно 340 тисяч тонн вугiлля" 

10.         
I слiдчий, i допитуваний чудово розумiли: всi  звинувачення на адресу керуючого трестом 

безпідставні. Але обидва вони були рабами ситуацiї, не мали вибору. Будь-який вiдступ вiд "правил 
гри", з якого б боку вiн не був допущений, жорстоко карався. 

6 лютого  1937 року проходив черговий допит уже остаточно зламаного морально I.Й.Зубкова. 
Пiд кожною сторiнкою протоколу – його пiдпис. 
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"Запитання: Якою була система диверсiйно-шкiдницької роботи у трестi "Донбасантрацит"? 

Вiдповiдь: Шкiдницька система роботи йшла по лiнiї: 

1) – спуску заниженого плану пiдготовчих робiт, 

2) – недовиконання навiть цього заниженого плану, 

3) – згортання стахановських методiв роботи, 

4) – неправильного здiйснення технiчної полiтики при  проведеннi гiрничих робiт, 

5) – зриву планiв попереджувального ремонту, 

6) – завалiв i пiдтопiв шахт" 
11.  

Того, хто писав цей протокол, мабуть, аж нiяк не хвилювало те, що за шкiдництво i диверсiї 
видавалися типовi, а на той час просто неминучi упущення у роботi. Якi до того ж нерiдко 
провокувалися вищими iнстанцiями. Скажiмо, як не вiдстати з пiдготовчими роботами, коли зверху 
тиснуть i тиснуть: "Вугiлля – будь-якою цiною!" Дивує i стиль протоколу: не фiксацiя живої людської 
мови, а складена в кабiнетнiй тишi канцелярська довiдка.        

Пiсля звiльнення з поста керуючого трестом "Донбасантрацит" перед I.Й.Зубковим постало 
питання працевлаштування. У пошуках роботи вiн їде до столицi, йде на прийом до секретаря 
Московського комiтету партiї М.С.Хрущова. Докладно, нiчого не приховуючи (та й що було 
приховувати!), розповiв про себе, про свою попередню роботу. Микита Сергiйович задовольнився 
почутим, повiрив у чеснiсть i невиннiсть Зубкова. Посприяв у зарахуваннi на iнженерну посаду у 
Пiдмосковному вугiльному басейнi 

12.         

Здавалося б, "гроза" вiдгримiла. Так нi: Зубков уже мiцно сидiв "на гачку", доля його була 
вирiшена. Органи НКВС збирали компромат, а послужлива преса лила й лила воду на їхнiй млин. 
Друкований орган Краснолуцького мiськпарткому, мiськради i мiськпрофради в статтi "Ставленикам 
Зубкова – не мiсце в парткомiтетi тресту "Донбасантрацит" писав: "Партiйна органiзацiя тресту не 
тiльки не зумiла викрити заклятих ворогiв народу, але навiть  пiсля зняття Зубкова постаралася 
"забути" про зубкiвщину i про боротьбу з тими шкiдниками, якi продовжували творити свої пiдлi 
контрреволюцiйнi справи на шахтах" 

13.   У такому ж  дусi висловлювався i автор статтi "На шахтi 5-7 
ще не викорчуванi рештки зубкiвщини": "Ставленики Зубкова i Балабанова, пiдлi паростки 
троцькiстської банди, залишились на шахтi непомiченими i не викритими й досi" 

14.         

Справа колишнього керуючого трестом росла, збагачувалася все новими "свiдченнями" його 
"злочинної дiяльностi". Краснолучан закликали пiдвищувати пильнiсть, допомагати чекiстам 
"виявляти" все нових i нових ворогiв.        

Кiльце навколо Iвана Йосиповича невмолимо стискалося. Третiй дзвiнок перед  фiнальним актом 
пролунав восени тридцять шостого: Зубкова звiльнили з роботи в Пiдмосков’ї. Шукати нову не було 
сенсу: таких, як вiн, тодi вже нiкуди не брали. Залишався один притулок – квартира батька в 
Харцизьку. Там вiн i поселився. Туди й прийшли невдовзi за  ним з ордером на арешт. Суд вiдбувся 9 
липня 1937 року в Харковi. 

 
ВИРОК 

 

Iменем Союзу Радянських Соцiалiстичних Республiк Вiйськова Колегiя Верховного Суду 

Союзу РСР у складi головуючого: Диввiйськюриста Н.М.Ричкова 

членiв: Бригвiйськюристiв I.М.Зарянова i А.Ф.Козловського 

при секретарi Вiйськовому юристi 3 рангу Н.В.Козловi 

у закритому  судовому  засiданнi   в  мiстi Харковi 9 липня 1937 р. 

розглянула справу по звинуваченню  Зубкова Iвана Йосиповича, 1897 р. народження, 

службовець, у злочинах, передбачених ст.ст.54-8, 54-9 i 54-11 КК УРСР. 

Попереднiм i судовим слiдством доведена вина Зубкова в тому, що вiн був учасником 

антирадянської троцькiстської диверсiйно-терористичної органiзацiї, яка здiйснила 1 грудня 

1934 року злодiйське вбивство тов. С.М.Кiрова i готувала в наступнi роки ряд терористичних 

актiв проти керiвникiв ВКП(б) i Радянського уряду.        
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Увiйшовши в 1935 р. до складу троцькiстської органiзацiї в Донбасi i працюючи керуючим 

трестом "Донбасантрацит", вiн за завданням органiзацiї проводив диверсiйно-шкiдницьку 

роботу, приховував iнших шкiдникiв i вербував до троцькiстської органiзацiї нових осiб, чим 

здiйснив злочини, передбаченi ст.ст.54-8, 54-9 та 54-11 КК УРСР.        

На пiдставi викладеного i керуючись ст.ст.296 i 297 КПК УРСР, Вiйськова Колегiя 

Верховного Суду СРСР засудила Зубкова Iвана Йосиповича до вищої мiри карного покарання – 

розстрiлу з конфiскацiєю усього особисто йому належного майна. Вирок остаточний, 

оскарженню не пiдлягає i з огляду на Постанову ЦВК СРСР вiд 1 грудня 1934 р. пiдлягає 

негайному виконанню. 
 
Головуючий                                                                                                                                  Пiдпис. 
 
Члени                                                                                                                                        Пiдписи 

15. 
 
 
І справа з розстрілом, як свідчить наступний документ, не забарилася:  
 
"Таємно 

ДОВІДКА 
 
Вирок про розстрiл Зубкова Iвана Йосиповича виконано в м.Харковi 10/VII-1937 р." 

16.  
 
У червнi 1956 року Iван Йосипович Зубков був посмертно реабiлiтований. У ходi ретельної пере-

вiрки всi висунутi свого  часу на його адресу звинувачення були визнанi надуманими, необґрунтова-
ними.        

В iсторiю вугiльної промисловостi Луганщини повернено iм'я ще одного гiдного її подвижника. З 
великого загону тих, хто у важкий i жорстокий час пiднiмав на ноги Донецький басейн, здобував йому 
славу "Всесоюзної кочегарки". 

___________________ 
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В.Ф.СЕМИСТЯГА  

Т.В.СТЕПИКІНА  

            К А М ' Я Н А  

            К Н И Г А   Б А Г Л Ю К А 

            П О В Е Р Т А Є Т Ь С Я 

            Д О   Ч И Т А Ч А 
 

                 Баглюк Григорій Микитович 

          

         Народився 5 сiчня 1905 р. у селищi Лозова  Павлiвка, нинi 

м.Брянка, в сiм'ї гiрника. Вiдповiдальний секретар Вседонецького 

лiтературного об'єднання "Забой", головний редактор 

одноiменного двотижневика, засновник i головний редактор 

часопису "Лiтературний Донбас". 22 грудня 1937 р. засуджений 

до розстрiлу.  Був страчений 1 березня 1938 року.  

Реабiлiтований у 1991 роцi. 
                Г.М.Баглюк. 

 
 
Не померкнет имя Баглюка, 
Не остынут песенные строки, 
Он остался в сердце горняка 
Пламенным, сердечным, смелооким! 

 
Такi рядки присвятив пам'ятi Г.М.Баглюка теж наш земляк, поет Павло Безпощадний. I сьогоднi, 

через десятирiччя пiсля загибелi Баглюка, в Луганську, Брянцi, Лисичанську, Стахановi його 
вважають своїм. Так само, як i в Донецьку, Горлiвцi, Артемiвську, як i в багатьох iнших мiстах та 
гiрницьких селищах Донбасу.       

Наприкiнцi двадцятих – початку тридцятих рокiв Г.М.Баглюк був улюбленим письменником 
тодiшнього поколiння. Його твори вивчали у навчальних закладах, у нього переймали досвiд 
журналiсти i лiтератори Києва, Харкова, Луганська, Ростова. "Шанували" його i карні структури.  

З 1933 року iм'я Григорiя Микитовича зникає з газетних та журнальних шпальт. Лиха доля 
чекала i на його твори. 6 червня 1934 р. вийшов черговий циркуляр Держлiту УРСР про вилучення з 
бiблiотек та книготорговельної мережi книжок майже п'ятдесяти українських письменникiв, якi були 
гордiстю вiтчизняної лiтератури. Першими у тому чорному списку значилися прiзвища Остапа Вишнi, 
М.К.Вороного, Г.М.Баглюка. Вiдтодi про Григорiя Микитовича стало небезпечно говорити, навiть 
згадувати його прiзвище. Навiшанi на нього ярлики – "троцькiст", "нацiоналiст", "ворог народу", 
"зрадник iнтересiв робiтничого класу" – могли обернутися для його друзiв та шанувальникiв таланту 
трагiчними наслiдками.       

Мертве коло "безпам'ятства" розiрвали тiльки роки пiслясталiнської "вiдлиги". Завдяки 
наполегливостi колишнього фiлфакiвця Луганського педiнституту, науковця i письменника 
Є.М.Волошка Григорiй Баглюк був реабiлiтований i повернений вiтчизнянiй лiтературi 

1. I вiдтодi про 
нього без побоювань повели мову тi, хто особисто знав i цiнував його як талановитого журналiста i 
критика, прозаїка i поета, як чесну i порядну людину. В їх числi були I.Ле (I.Л.Мойся), В.М.Сосюра, 
П.Г.Тичина, М.О.Шолохов та iншi. У США та Канадi йому присвятили науковi та мемуарнi видання 
Г.О.Костюк i В.А.Гайворонський (Гайдарiвський). Його персоналiю вмiщено у першому томi виданої 
за кордоном "Енциклопедiї українознавства" 

2.   На жаль, у роки так званого застою в Українi про 
Г.М.Баглюка знову забули.       

I тiльки пiсля здобуття Україною незалежностi, коли почалося переосмислення нашого 
iсторичного минулого, коли стало можливим знайомитися з архiвними документами колишнiх 
спецслужб, вийшли друком неупередженi дослiдження життєвого i творчого шляху вiдомого майстра 
пера. Знову перевидаються, вивчаються у навчальних закладах його твори 3.        

Григорiй Микитович Баглюк народився 5 сiчня 1905 року в багатодiтнiй шахтарськiй сiм'ї в 
колишнiй Лозовiй Павлiвцi, нинi м. Брянка. З десятирiчного вiку, по закiнченнi початкової школи, 
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пiзнав виснажливу працю лампоноса, коногона, саночника на шахтi "Центральна-Iрмине" в тодiшнiй 
Кадiївцi (нинi м. Стаханов). З часом влаштувався учнем до механiчних майстерень. Влiтку випасав 
худобу.       

У 1924 роцi видрукував першi вiршi. Їх визначали декларативна народнiсть, бiльшовицька 
партiйнiсть та iдейнiсть. Так само, як i твори його майбутнiх колег по перу, членiв Спiлки 
пролетарських письменникiв Донбасу – "Забой". Будучи одним з представникiв методу 
соцiалiстичного реалiзму, Г.М.Баглюк тодi й думки не мав про якусь йому альтернативу.  

Про що ж писав тодi Баглюк? Ось один з типових його вiршiв тiєї пори. Поета не полишають 
думки про те, що – 

... скоро станет фактом 
То, о чем лишь снилось мужикам: 
Загуляет многосильный трактор 
По полям, долинам и ярам. 
И в деревне, темненькой и драной, 
Что лежит на сереньких холмах, 
Вместо хат и сереньких землянок 
Разрастутся светлые дома. 

У 1925 роцi Артемiвський губком комсомолу направив Григорiя Баглюка до редакцiї 
загальнодонбасiвської молодiжної газети "Молодой шахтер". I двадцятирiчний новак-журналiст 
одразу ж з головою поринув у коло своїх професiйних обов'язкiв. За його iнiцiативою газета взяла 
шефство над будiвництвом Палацу культури в Артемiвську, ряду промислових новобудов 

4.        
Органiзаторська жилка, журналiстська наполегливiсть i винахiдливiсть, творча кмiтливiсть 

Баглюка не лишились непомiченими: згодом його призначають головним редактором газети 
5. Та 

кабiнетна робота – не для нього. З олiвцем i блокнотом у руках його щодня бачили у трудових 
колективах, у шахтарських гуртожитках i школах. Нова справа давалася йому нелегко, адже освiту 
здобував самотужки. Пiзнiше щиро зiзнавався: 

Разве я виноват, 
                   что стихи писать 
На вагонах учился мелом. 
Что и в знаньях моих, 
                   как в моих стихах, 
Много, очень много пробелов. 

Невдовзi Г.М.Баглюк переходить на роботу до редакцiї газети "Кочегарка". А в 1926 роцi 
молодого журналiста вiдряджають до Москви – навчатися у Державному iнститутi журналiстики. 
Напружена робота, спогади у вiршах: 

     Простая жизнь в своих 
                       стремленьях 
     Похожа часто на редут: 
     Там дуют в карты, 
                   любят Ленина, 
     Читают Маркса, водку пьют. 
     Я их поэт. 
              Мне жизнью двигать, 
     Писать черты ее лица. 
     Я знаю: каменную книгу 
     Перелистаю до конца! 

Становлення сталiнського тоталiтарного режиму з його насильницькою перебудовою 
економiчного життя, пошуками та покараннями "класових ворогiв" гнiтюче впливало i на духовну 
сферу. Вiд студентства, зокрема, вимагали передусiм засвоєння рiзного роду псевдореволюцiйних 
догм. Маючи багатьох друзiв з поглядами i мiркуваннями стосовно шляхiв суспiльно-полiтичного 
розвитку країни, що iстотно вiдрiзнялися вiд офiцiйних, Г.М.Баглюк уважно придивлявся до того, що 
дiялося в країнi, вивчав i аналiзував працi популярних полiтикiв-сучасникiв. Це й породило сумнiви, 
змусило стати в опозицiю до здiйснюваного ВКП(б) курсу. На зборах, що вiдбулися у вузi, Баглюк 
проголосував проти платформи партiї. Невдовзi пiсля того на нього наклали партiйне стягнення i 
вiдрахували з iнституту.       

Через кiлька днiв пiсля повернення до Артемiвська Баглюка призвали до армiї. Службу проходив 
у стрiлецькому полку в Ленiнаканi. Увiльнившись у запас, повертається додому. ЦК ЛКСМ України 
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направляє його на роботу до редакцiї газети "Молодой рабочий". I хоч, як писав сам Баглюк, вiн тодi 
вже вiдмовився вiд вiдкритої опозицiї, поглядiв на стан справ у країнi не змiнив. I це знайшло свiй 
вияв, зокрема, у тому, що в своїй творчостi перейшов з росiйської на українську мову. Виходять у свiт 
його "Оповiдання про пiдсудного" та роман "Молодiсть", в яких Баглюк постає перед читачами як 
майстерний оповiдач i талановитий лiтописець шахтарського краю. А невдовзi письменник створює й 
очолює український журнал "Лiтературний Донбас". Досить швидко навколо нього згуртувалася 
талановита українська молодь, а сам часопис став одним з найкращих лiтературно-мистецьких видань 
в Українi.       

Сталий характер носили його зв'язки з луганськими письменниками. Через "Литературную 
страницу" газета "Луганская правда" регулярно знайомила своїх читачiв з творчим доробком як 
маститих лiтераторiв, так i початкiвцiв "Забою". Чималих зусиль доклав Г.М.Баглюк до 
органiзацiйного змiцнення письменницьких органiзацiй Луганщини, становлення молодих талантiв. 
Сам особисто опiкував обдарованих початкiвцiв – П.С.Височина, Ю.О.Жукова, Ю.А.Черкаського. 
Сприяв публiкацiї їхнiх творiв, допомагав формувати першi збiрки.       

Г.М.Баглюк органiзовував i проводив у мiстах i робiтничих селищах Донбасу лiтературнi збори, 
вечори, зустрiчi за участю вiдомих українських письменникiв, сам виступав в учнiвських, 
студентських i робiтничих аудиторiях, невтомно пропагував українську книгу та нацiональну 
культуру. Тiльки у 1931 роцi зробив понад 100 доповiдей на лiтературнi теми 6.        

У шостому номерi часопису "Пролетарська революцiя" за 1931 рiк був надрукований лист 
Й.В.Сталiна, що став практичною настановою щодо розправи з iнакомисленням в СРСР. Пiд гаслами 
боротьби з "троцькiстською контрабандою" генсеком була накреслена програма запровадження 
повної унiфiкацiї офiцiйної iдеологiї. I вiдтодi будь-який виступ на зборах, у пресi, будь-яку наукову 
працю, художнiй твiр каральним органам можна було оголошувати троцькiстською вихваткою i на цiй 
пiдставi як морально, так i фiзично нищити опонента.  

З того часу в письменницькому середовищi Сталiна стали називати диктатором, розповiдати про 
нього жахливi iсторiї та анекдоти, а згаданий лист до редакцiї квалiфiкували як офiцiйне 
пiдтвердження антидержавного перевороту. Все це стало приводом для збору компромату на 
Г.М.Баглюка та його колег як партiйними функцiонерами, так i агентурою каральних органiв.       

Про те, що чекісти постiйно цiкавилися особою письменника, свiдчать архiвнi документи. Один з 
них, що показав справжнi масштаби нагляду за ним, виявлений в архiвi колишнього Донецького 
обкому партiї. Це "Меморандум СПВ (секретного полiтичного вiддiлу. – Авт.) Донецького обласного 
вiддiлу ДПУ на фiгуранта розробки "Лiтератори" Г.М.Баглюка", датований 31 жовтня 1933 р. З нього 
видно, що Г.М.Баглюк перебував пiд пильним контролем ДПУ, що його постiйно провокувала 
агентура тодiшнiх спецслужб 

7.        
Виконуючи настанови Москви, бюро Донецького обкому КП(б)У на своєму засiданнi вiд 2 

листопада 1933 р. ухвалило постанову "Про троцькiстськi елементи серед письменникiв". I хоча в нiй 
прямо не говорилося про русифiкацiю журналу "Лiтературний Донбас" та обласної фiлiї Спiлки 
письменникiв, саме названа постанова вiдкрила їй зелену вулицю 

8.   Наступного ж пiсля засiдання 
бюро обкому партiї дня спiвробiтники Артемiвського мiськвiддiлу ДПУ поставили в друкарнi бiля 
машин, на яких друкувався "Лiтературний Донбас", озброєну охорону, вилучили вже видрукованi 
матерiали. А вночi розпочалися арешти.       

Четвертого листопада 1933 року, був виписаний ордер на обшук i арешт Г.М.Баглюка. 
Заарештованого вiдправили до обласного управлiння ДПУ, де оперуповноважений СПВ 
Доноблвiддiлу ДПУ УРСР М.Двiн пiдписав постанову про початок попереднього слiдства. 
Наступного дня обласна прокуратура санкцiонувала утримання письменника пiд вартою.       

Якi ж були докази злочинної дiяльностi Г.М.Баглюка? Та нiяких. Пiд час обшуку квартири були 
виявленi книги оповiдань I.Бунiна, 48 аркушiв особистих та дiлових листiв, 18 аркушiв протоколiв 
засiдань керiвних органiв "Забою", 102 рукописні аркушi незавершеної книги оповiдань "Друзi мого 
дитинства", рiзних фотографiй, блокнотiв тощо. Тому "свiдчення" почали вибивати у самого 
Г.М.Баглюка.  У карнiй справi пiдшитi тiльки три протоколи допитiв Баглюка. Усе iнше – матерiали 
допитiв свiдкiв та акти "експертизи" спецiальної комiсiї, яка "проаналiзувала" дiяльнiсть Г.М.Баглюка 
на посадi редактора журналiв "Забой" та "Лiтературний Донбас". За умов, що склалися на той час, i 
спiвробiтники редакцiї, i просто знайомi були вимушенi або приховувати свої близькi стосунки з 
арештованим, або давати на нього хоча б дрiбний компромат.       

Сам же Баглюк наступного пiсля арешту дня на поставленi слiдчим запитання пояснив, що 
дiйсно перебував в опозицiї до офiцiйного курсу ВКП(б), але потiм вiдiйшов вiд неї.        

13 листопада Артемiвський мiськком КП(б)У розпустив партосередок друкарiв, де перебував на 
облiку Г.М.Баглюк, а його самого виключив з членiв партiї "у зв'язку з викриттям троцькiстської 
контрреволюцiйної дiяльностi ...як зрадника – ворога партiї i робiтничого класу" 

9. Про спробу слiд-
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ства обґрунтувати "злочинну дiяльнiсть" Баглюка свiдчить акт перевiрки журналiв "Забой" та 
"Лiтературний Донбас", складений за участю кiлькох письменникiв. Виконавши замовлення 
спецслужб, вони дали можливiсть чекiстам записати в обвинувальному висновку, що Г.М.Баглюк 
дозволяв друкувати на сторiнках журналiв твори контрреволюцiйного, троцькiстського, 
нацiоналiстичного змiсту. Такими ж були визнанi його "Оповiдання про пiдсудного" та роман 
"Молодiсть" 

10.        
За день до закiнчення термiну слiдства, 16 лютого 1934 року, медкомiсiя Доноблвiддiлу ДПУ в 

актi медичного огляду, незважаючи на цiлий "букет" небезпечних хвороб, записала, що пiдслiдний "за 
станом свого здоров'я проживати в пiвнiчних мiсцевостях Союзу може i слiдувати туди етапним 
порядком може..."11   I вже 24 лютого начальник облвiддiлу В.Iванов пiдписав пiдсумковий 
обвинувальний документ, в якому були, зокрема, такi рядки: "...вважаємо доведеним, що 
звинувачуваний Баглюк Г.М., залишившись у партiї i будучи дворушником, фактично продовжував 
свою контрреволюцiйну троцькiстську дiяльнiсть, пiдтримуючи зв'язок з окремими активними 
троцькiстами, поширював антипартiйнi контрреволюцiйнi погляди, серед близьких йому осiб роздавав 
троцькiстську лiтературу i займався протягуванням троцькiстських творiв у журнали, якi редагував" 
12.        

На пiдставi названого подання Особлива нарада при Колегiї ОДПУ 2 квiтня 1934 року ухвалила 
постанову про заслання письменника до Татарської АРСР термiном на два роки 

13.        
У засланнi Баглюк працював грабарем на будiвництвi фабрики кiноплiвки. Чи займався 

лiтературною дiяльнiстю – сказати важко. Анi лiтературних праць, анi їх копiй виявити не вдалося.       
Незадовго до закiнчення строку заслання Г.М.Баглюк зiнiцiював листування з редакцiєю 

журналу "Литературный Донбасс" (росiйською мовою він став видаватися пiсля арешту Баглюка. – 
Ред.) в надiї на творчу спiвпрацю. Та не судилося. Правлячий режим мiцно тримав його у своїх 
пазурах. Про листування були "поiнформованi" Донецький обком КП(б)У та обласне управлiння 
НКВС, що, скорiш за все, i стало однiєю з причин повторної репресiї 

14.        
Як засвiдчують матерiали карної справи № 2-12116, що зберiгається в архiвi Регiонального 

управлiння  ФСБ  Росiйської Федерацiї в Республiцi Татарстан, термiн ув'язнення Баглюка закiнчився 
5 листопада 1935 р. А вже 9 листопада його заарештували знов. Звинувачення було стандартним: 
органiзацiя в Казанi контрреволюцiйної троцькiстської групи та проведення антирадянської агiтацiї.       

Слiдство завершили 9 сiчня 1936 року, матерiали було подано на розгляд Особливої наради при 
НКВС СРСР. I її рiшенням вiд 3 лютого 1936 року Баглюка засудили до 5 рокiв ув'язнення. Вiдбував 
покарання в Ухтинському виправно-трудовому таборi.       

Та на цьому гонiння на письменника не припинилися. 22 грудня 1937 р. на Баглюка завели нову 
карну справу, i 27 грудня рiшенням "трiйки" по Архангельськiй областi, Росiйська Федерацiя, вiн був 
засуджений до розстрiлу.       

Що ж трапилося? Вiдповiдь на це запитання дає справа № 5944, що зберiгається в архiвi 
Регiонального управлiння ФСБ Росiйської Федерацiї в Республіцi Комi. Вона невеличка – всього 32 
аркушi, 20 з яких – матерiали слiдства i 12 – листування з приводу справи. Обвинувальнi документи 
вiд 27 грудня 1937 року свiдчать: "Будучи вороже настроєним щодо iснуючого ладу, ще при 
слiдуваннi етапом, червень-серпень 1936 року, i перебуваючи у тiсному зв'язку з групою 
ортодоксальних троцькiстiв, влаштовував ексцеси i конфлiкти з табiрною адмiнiстрацiєю i конвоєм, 
називав останнiх "жандармами" i "попками". В Архангельську, солiдаризуючись з групою троцькiстiв, 
оголосив голодовку з 19 жовтня 1936 року по 19 березня 1937 року". Водночас вiдзначалося, що, 
перебуваючи у виправно-трудовому таборi, "систематично займався контрреволюцiйною 
троцькiстською агiтацiєю". На допитi пiд час попереднього розслiдування винним себе не визнав 

15.        
Як свiдчать документи вищезгаданої карної справи, куля ката обiрвала життя Г.М.Баглюка 1 

березня 1938 року поблизу мiста Ухти 
16.   Точне мiсце його трагiчної загибелi i поховання невiдоме.       

18 жовтня 1991 року рiшенням Архангельської обласної прокуратури Григорiй Микитович 
Баглюк був реабiлiтований. Громадськостi повернено чесне iм'я ще одного патрiота України. Його 
мужнiсть, стiйкiсть, самопожертва у протиборствi з нелюдським режимом вартi найвищої поваги, а 
творчiсть – належного мiсця у вiтчизнянiй лiтературi. 

___________________ 
 

1
  Архiв УСБУ в Донецькiй обл., (далi - АУСБУ ДО), спр. 17110 - 2ф., арк. 209. 

2
  Енциклопедiя українознавства. - Львiв, 1993. - Т.1.- С. 80. 

3
  Наша газета. - 1996. - 20 сiчня; Бахмутський шлях. - 1997. - № 1-2. - С. 37-41. 

4
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8
  Там само, арк. 108. 

9
  Там само. Ф.П - 17, оп.1, спр. 52, арк. 67-68. 

  10
  АУСБУ ДО, спр. 17110 - 2ф, арк. 52-55, 118,121,122,123. 

  11
  Там само, арк. 117. 

  12
  Там само, арк. 125. 

  13
  Там само, арк. 127. 

  14
  ДАДО. Ф.П - 326, оп. 5, спр. 19, арк. 217.       

  15
  Архiв Регiонального управлiння ФСБ Росiйської Федерацiї в Республiцi Комi, спр. 5944, арк. 18-19. 

  16
  Там само, арк. 20. 

ГРИГОРІЙ  БАГЛЮК  
х х х 

Слышал: "Товарищи! 
Голода тень, 
Нет хлеба! " 
Без хлеба полез. 
Полнормы, четверть, осьмуха. 
Из жмыхов, из глины 
Лепешки скатаны. 
С голода мерли, 
С голода пухли. 
Рубили. Знали: 
На конце обушков 
Счастье грядущего 
Спрятано! 
Помню: снег по колени, 
Пять минут пятого. 
Траурно-гневно 
Кричали гудки. 
Слышал: "Товарищи! 
Нет Ленина, 
Смертью взятого,  
Тише… Без плача, 
Крепче сожмите 
В руках  
Обушки! " 

1925 г. 
 
        ОЧЕРЕДЬ ЧАСОВ 
 
За минутой тянутся минуты – 
И плетется очередь часов, 
Время – поезд точного маршрута – 
Их отвозит к станциям веков. 
Не собрать растраченные силы, 
Мне и этих хватит впереди, 
Только что-то сердце загрустило 
В комсомольской молодой груди. 
И о чем оно грустит – не знаю, 
Ведь причин как будто бы и нет. 
Не о степи ли широкой и без края, 
Где скакал мой запорожец-дед? 
Иль о шахте, темной и глубокой, 
Где во мраке светятся огни, 
Иль о жизни вольной и широкой, 
Что куют сегодняшние дни. 

 1925 г. 
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Г.С.ДОВНАР 

   М У З А   

   Д О Б Р О Ї   

   Н А Д І Ї  
       

 Іван Савич  (Лук’яненко Іван Савич) 

        Народився 19 січня 1914 року в с.Савинки Корюківсько-

го району Чернігівської області в сім’ї сезонного робітника. 

Закінчив філологічний факультет Київського державного 

університету. Мешкав і вчителював у м.Старобільську.  

Поет, автор більш як двадцяти  книжок. У травні 1948 

року засуджений до 25 років позбавлення волі. 

Реабілітований у 1955 році.  
    

 

Обкладинка збірки автобіографічних  

               поезій Івана Савича. 
 

В голодному фашистському полонi, 
В камiнному кар'єрi чи в колонi 
Не раз одержував я палицi пiд крик: 
– Оце тобi, проклятий бiльшовик! 

... На пiвночi, де снiговi завої 
I вiтру злющого надривний свист, 
Погрозливо лунало вiд конвою: 
– Не вiдставай, недобиток-фашист! 

 
Так сказав Iван Савич у процитованому вище вiршi "Iронiя долi" iз збiрки "Крiзь полярні завої" 

про найжахливiшi роки свого життя. Справдi, iронiя долi: майже три довгих роки вiдсидiти, 
вiдмучитися у фашистських таборах за те, що воював проти окупантiв, а пiсля довгожданого 
визволення ще сiм нескінченних рокiв вiдкаторжанити на пiвночi за те, що в тяжкiй чужинськiй неволi 
всiм серцем сумував за... рiдним краєм. 

Не зовсiм зрозумiло? 

Викладемо все з початку –  проясниться.  А  допоможе  нам  повести  цю невеселу розповiдь сам 
Iван Савич – вiдомий український поет i прозаїк, автор бiльш як 20 книг, людина широкої душi, 
високої культури, людина, яка виросла у чеснiй, працьовитiй селянській сiм'ї.          

Жила ця бiдняцька родина в селi Савинки на  Чернiгiвщинi. З  чотирьох синiв майбутнiй  поет  
був  наймолодшим.  Коли  прийшла  революцiя, Iвану  не виповнилося ще й чотирьох рокiв.  I все ж у 
його пам'ятi навiк  закарбувалося, як навеснi вiсiмнадцятого року люди  привезли  на  їхнє  подвiр'я  
застрiлених нiмцями дiдуся – Дмитра Iвановича Лук'яненка – та двоюрiдну сестричку Марфушу. Нi 
дiд, нi Марфуша нiчого злого нiмцям не зробили, а просто тiкали i вiд страху не спинилися на покрик. 
Так i поховали тодi обох в однiй домовинi.          

Пiсля  закiнчення  громадянської  вiйни  Iван  став,  як  мовиться, справжнiм сiльським трударем.          

З теплотою згадував він про ту пору свого життя у виданiй в 1980 роцi в Києвi книзi "Незборима 
пам'ять": "Неймовiрно швидко в дитинствi пiдiймався я вгору  по  службовiй драбинi, i не 
знайдеться, мабуть, людини, яка б не  позаздрила  моїй  кар'єрi. Так, я зовсiм обминув перший  
курс  пастушачого  унiверситету,  тобто  не  пас гусей, їх у нас не було, а одразу був 
приставлений до свиней. Старшi хлопцi-свинопаси мене не дуже ганяли переймати прудконогу 
свиноту. Це тому, що я знав багато казок, отож i мав неабиякий авторитет, а головне – у мене 
було аж  три старшi брати, тож небезпечно було йти на мене вiйною.          

Через рiк я вже пас телят,  а  на  десятому  роцi  велика  наша  сiм'я благословила мене 
ганяти в колюче поле, на толоку, свою Рябу, дядькову Руду та вельми симпатичного бичка-
перезимка".          
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А ще поважали юнi пастухи Iвана за те, що читав їм "Кобзаря". I нiкому вiн тодi не 
признавався, що й сам написав уже  одного  вiрша,  який  починався словами: "Кохайтеся, 
чорнобривi, та не з куркулями".          

Не закiнчивши  семирiчки,  вступив  Iван  Лук'яненко  (це  вже  значно пiзнiше вiн вiзьме собi 
псевдонiм Савич – за iм'ям батька) на пiдготовчий курс зоотехпрофшколи,  що вiдкрилася в  
колишньому  помiщицькому  маєтку  бiля  села Лозiвки  –  за  35  кiлометрiв  вiд  Савинок 

1. Важко 
давалася    сiльським дiтям-переросткам переважно з три-чотирикласною освiтою премудрiсть наук,  
але вони штурмували їх уперто i завзято.          

А ще через два роки в життя Iвана Лук'яненка владно увiйшла  молодiжна комуна, органiзована 
неподалiк вiд Конотопа. Спогадами про неї вiн подiлився з читачами у збiрцi "Юнь комунiвська":          

"О, незабутнi комсомольськi роки! Це вони, бентежнi i звитяжнi, восени 1929 року привели в 
щойно засновану комсомольську комуну iменi 10-рiччя ЛКСМУ мого брата Григорiя. За ним поїхали 
з Чернiгiвщини й батько з матiр'ю. До них, звiсно, приєднався i я, ще не оперений студентик першого 
курсу зоотехпрофшколи.          

Прибув я в комуну десь наприкiнцi травня чи  на  початку  червня  1930 року.  Приїхав, як 
додому, бо, крiм батькiв та Гриця, тут уже  працювали  iншi мої родичi, друзi – колишнi односельцi.          

Усiх комунарiв нинi я вже й не пригадаю, зате добре знаю, що  кожний з них мав  кучеряве  
серце – нiжне,  чесне,  завзяте,  благородне,  справедливе, хоробре – одне  слово,  мав  серце  молодої  
передової  людини  часiв  великої перебудови в країнi".          

Саме тут, у  комунi,  Iван Лук'яненко опановує  найвищi  премудростi життя: чесну працю, 
вiрнiсть у дружбi, любов до землi, до рiдного  краю,  його краси, високе почуття справедливостi. Тут 
же починаються i його творчi вправи: вiн пише першi вiршi i частiвки для мiсцевої "радiогазети" ( їх 
голосно читали в грамофонну трубу на площi, бо справжнього радiо там ще  не  було).  А  якось навiть 
за завданням голови комуни  написав  п'єсу  для  постановки  молодiжним драмгуртком 

2.           
"Спасибi ж тобi, доле, що я мав щастя жити серед цих людей", – скаже через пiввіку Iван Савич 

про своїх побратимiв по комсомольськiй комунi.          
Конотопський райком комсомолу, оцiнивши поетичний i журналiстський талант комунарiвського 

"трубадура", вiдкликав його до штату районної газети "Комуна". Працюючи в нiй, Iван закiнчує 
заочне вiддiлення Харкiвського дворiчного iнституту журналiстики. Пiсля того доля привела його на 
роботу у робсiлькорiвський вiддiл республiканської газети "Пролетарская правда". Йшов 1934-й рiк...          

На початку тридцять п'ятого Iван Савич з рекомендацiєю "Кабiнету молодого автора" вступає на 
пiдготовчi курси Київського державного унiверситету, а в кiнцi лiта складає вступнi екзамени i стає 
студентом  фiлологiчного факультету 3.           

П'ять рокiв навчання минають у кипiннi лiтературного життя, настiйному оволодiннi фiлологiєю 
i педагогiкою. В унiверситетськiй лiтературнiй студiї тих рокiв Савичу судилося стати на творчий 
шлях плiч-о-плiч з такими вiдомими згодом письменниками, як Вадим Собко, Леонiд Вишеславський, 
Леонiд Новиченко, Абрам Кацнельсон, Юрiй Iвакiн. Уже тодi молодий поет зближається з Iваном Ле, 
Максимом Рильським, Володимиром Сосюрою та iншими визнаними майстрами слова.          

Рiвно через пiвстолiття, у 1989 роцi, у передмовi до чергової поетичної книги I.Савича його 
колишнiй побратим, академiк-лiтературознавець Леонiд Миколайович Новиченко скаже:          

"Був Iван Лук'яненко (Савич) у тi часи найщирiшим i найтиповiшим зразком унiверситетського 
поета-лiрика. Умлiвав, чуючи iм'я Сосюри, мембранно вiдгукувався на кожне слово, яке випадало 
почути з вуст "живого Рильського". Один з прекрасних виступiв Максима Тадейовича в унiверситетi 
запам'ятався менi саме в асоцiативному зв'язку з сяючим обличчям Iвана та ще кiлькох його друзiв, 
якi, здається, й самi виступали, вiтаючи поета" 

4.           
Пiсля  закiнчення  унiверситету  новоспечений   викладач  української лiтератури i мови одержує 

призначення у Кременецький вчительський iнститут  на Тернопiльщинi.  А пiсля першого ж року 
викладацької роботи вiн знову приїздить до рiдного вузу – тепер уже складати екзамени в 
аспiрантуру.  Привозить з собою i щойно пiдготовлену до друку першу книжку вiршiв.  Однак iсторiя 
вже  занесла над його головою, як i над головами мiльйонiв людей, невблаганний меч вiйни.          

"За вiкном тiсної кiмнатки мого приятеля Юрiя Булатюка буяли  київськi каштани.  У вiдчинену 
кватирку ранок дихав такою  свiжiстю,  що  ми  не  могли зосередити всю увагу на товстих книгах з 
iсторiї  i  фiлософiї  i  раз  у  раз поглядали на зелену вулицю: чи не пiти б працювати десь  на  свiжому  
повiтрi. Але ж нi, сьогоднi недiля: всi  парки, всi сквери й  ботанiчний  сад  будуть переповненi...          

Десь о дванадцятiй вийшли вiдпочити  та  пообiдати.  I  одразу  ж,  як приголомшливий удар по 
головi, – жорстока звiстка: вiйна!..          

Бiля  вiйськкомату  Ленiнського  району  мiста  Києва  нi  пройти,  нi проїхати.          
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Юрiй – простий солдат, а я – молодший лейтенант запасу. Це звання менi присвоєне ще три роки 
тому в студентськiй ротi в Черкасах. Булатюк трохи старший за мене, досвiдченiший. Вiн одразу ж 
сказав менi:          

– Починаються найскладнiшi екзамени в нашому життi. Може, ти звiдси – прямо на вокзал, 
може, нiколи вже бiльше й не зустрiнемось. Отже, прощавай, друже, на всякий випадок.          

Обнялися. Попрощалися. Виявилось – навiки.          
А пiд вечiр, голодний, стомлений, я отримав  направлення  i  лiтер  до Чорткiвського вiйськкома-

ту (Тернопiльська  область),  де  був  приписаний  як запасник. Виїхати мусив не пiзнiше 23-го" 
5.           

Так почалася воєнна бiографiя поета.  До зими  молодший  лейтенант,  а незабаром вже 
лейтенант Лук'яненко служить у 180  запасному  полку  37  армiї, вiдправляючи на фронт усе новi  й  
новi  поповнення.  I сам  полк, звичайно, рухався за фронтом, що вiдкочувався на схiд. У лютому 
1942-го  Лук'яненко сформував  чергову  маршову  роту  i  сам  же повiв, а  вiрнiше – повiз її  у 
вагонах-теплушках на Пiвденний фронт, у Донбас, де чекав на них знекровлений у боях 884 полк 295 
стрiлецької  дивiзiї.  Тут  Савича  призначають  начальником штабу першого батальйону, йому 
присвоюють звання старшого лейтенанта 

6.           
...Трагедiя сталася у Сальських степах в останнiй день липня. Виходячи з чергового оточення, 

убогi рештки полку брели всю  нiч  полями  i  вибалками, обходячи хутори i  станицi,  а  коли  настав  
день,  командир  полку  оголосив короткий вiдпочинок у стогах сiна.  Змученi солдати зарилися в них  
i  вже  за кiлька хвилин усi, крiм дозорних, спали. I в той час мов з-пiд землi випiрнули нiмецькi танки 
з десантниками на бронi i з гармат та автоматiв стали методично розстрiлювати бiйцiв, давити їх 
траками.          

Старший  лейтенант  Лук'яненко  з  групою  бiйцiв  кинувся  до  масиву нескошеної пшеницi, але 
тут же упав, прошитий ворожою кулею. Коли через кiлька хвилин прийшов до тями, побачив над 
собою двох нiмецьких солдатiв.  Один з них клацнув затвором i прицiлився в червоного офiцера. 

– Не робить честi солдатовi добивати пораненого, – сказав лейтенант по-нiмецьки.          
Цi слова не справили на гiтлерiвського вояку нiякого враження, але, мабуть, зачепили за душу 

його напарника, i той одвiв рукою ствол автомата, а затим допомiг офiцеровi пiднятися.          
Його посадили на танк i повезли в станицю Пролетарську, де вже був обгороджений колючим 

дротом польовий табiр для полонених. Коли Савич дихав, з рани на грудях, трохи вище серця, 
виривалися й лопалися червонi бульбашки, i старшому лейтенантовi доводилося затуляти рану 
пальцем.          

Так  починався  один  з  найважчих,  найтрагiчнiших  перiодiв  життя радянського офiцера i поета 
Iвана Савича, коли смерть  холодом  могили  дихала йому в обличчя.  Але чому "один з найважчих", а 
не  просто  "найважчий"?  Хiба може бути щось страшнiше за полон, за становище людини, 
приреченої  на  смерть на чужинi? Виявляється, може бути.  Тiльки усвiдомлення цього прийде до 
Савича з часом. Поки ж що вiн був упевнений: це – крайня межа людських страждань.          

З станицi Пролетарської ( рана на грудях на той час трохи затягнулася) Савича перемiстили в 
такий же табiр у станицi Миколаївськiй. Звiдти етапом – у  мiсто Шахти, потiм – у Ростов, Таганрог, 
Кривий Рiг, нарештi, у Новоград-Волинський. Все було на тих невiльницьких, политих потом i кров'ю 
шляхах: голод,  палицi, стогiн, прокльони, скрегiт зубiв, знесилення i дострiлювання.          

Ось лише один скорботний кадр пам'ятi.          
"Повiльно повзе колона бранцiв по шляху Шахти – Ростов. Ледве човгаємо взуттям, кусаємо сухi 

потрiсканi губи, мовчимо.          
Минаємо невеликий хутiр.  Жалiсливi козачки вискочили з хат, стискають у руках невеличкi 

вузлики з харчами. Побачив конвоїр – вистрiлив поверх голiв. Розбiглися жiнки, а одна, смiлива, 
лiтня, мабуть, солдатська мати, стоїть край дороги, не зробивши нi кроку назад.  Не витримали 
полоненi, побачивши  хлiб  у хустинi.  Кинулися до старої, схопили вузлик. Автоматник  дав  коротку  
чергу. Один, бiдолаха, мов  пiдрiзаний,  упав  одразу,  другий  крутнувся  на  мiсцi, похитався  i  теж  
звалився  у  бур'ян.  Полiцай  пiдскочив  i  вдарив  жiнку. Заливаючись сльозами, поволi пiшла вона 
вiд шляху до хутора.          

Колона рушила. Нiмець щось вiдмiчає в записничку. Я озираюся. Бачу пiдведену руку з бур'яну. 
Ще не вмер, нещасний, когось кличе, на щось надiється...          

– Льос, льос! – покрикує на нас нiмець i заспокоює сiрого вовкодава, гладячи йому спину. Твердо 
ступають узбiччям шляху полiцейськi ноги, взутi в добротнi чоботи" 

7.           
У Новоград-Волинському, коли вже мороз почав сковувати землю, полонених роззули i босих 

(щоб не втiкали) утиснули в "телячi" вагони i повезли ще далi на захiд, у Ченстохов, а звiдти – в 
Нюрнберг. З цього лiгвища нiмецького фашизму частину полонених офiцерiв, тепер вже "взутих" у 
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дерев'янi колодки, перегнали у режимний табiр у Реттенбахен-Пегнiтц для роботи на катодно-
електроднiй фабрицi. Iвана Савича направили на дiльницю виготовлення вогнетривкої цегли.          

Жили в бараках, працювали по 11 годин на добу, годувалися табiрною баландою, вiд якої усi 
танули на очах.          

З усiх бокiв – охорона, суворий режим. Але й за таких умов у таборi дiяло патрiотичне пiдпiлля, 
що мало стосунки з нiмецькими рот-фронтiвцями. Вони допомагали червоним офiцерам, як могли: 
передавали iнформацiю про стан справ на фронтах, пiдгодовували знесилених, виступали 
посередниками у зв'язках.          

Iван Савич – один з членiв органiзацiї, якою керував полковник Пшеницин. Потоваришував з 
вченим-зоологом з Києва Костянтином Ларiоновичем Татарком, який у пiслявоєннi роки став 
професором. Часто читав йому свої вiршi, разом випускали антифашистськi рукописнi листiвки. I 
коли наприкiнцi 1943 року до табору приїхали вербувальники з так званої Росiйської визвольної армiї 
генерала Власова, жоден з полонених не вступив у її лави, а головного агiтатора-зрадника українськi 
дiвчата, що працювали на фабрицi, викупали в помиях.          

На початку 1944 року  Татарка, який добре володiв нiмецькою мовою, звiльнили з-пiд варти i 
направили у табiр перемiщених осiб у Вустрау пiд Берлiном. Прощаючись з Савичем, той попросив 
його подарувати на пам'ять кiлька вiршiв. Савич встиг переписати лише один – "Столицi". I поставив 
пiд заголовком присвяту – "К.Л.Татарку":          

Моя омрiяна столице,          
Мiй славний Києве! Менi 
Твоя краса так часто сниться 
У час жорстокий в чужинi. 
Чи йду куди, мов раб нещасний, 
В дроти заплутаний кругом, 
Чи самотинний i безгласний 
Сиджу з похиленим чолом, 
Твiй образ, Києве прекрасний, 
В садах над красенем Днiпром 
Встає в схвильованiй уявi, 
Й не забуваються менi 
Твої каштани кучерявi, 
Богдан на воронi-конi, 
I України свiтла слава – 
В саду замрiяний Тарас, 
I заводських гудкiв октави, 
Що на роботу кличуть нас, 
I землякiв щасливi лиця, 
Дiвчат усмiшки чарiвнi... 
Моя омрiяна столице! 
Щонiч ти снишся в чужинi. 

 
Хiба ж мiг вiн, Iван Савич, знати, що в тому таборi, куди перевели його друга, українськi 

побратими, випросивши в Костянтина Ларiоновича вiрш "Столицi", вмiстять його в рукописному 
журналi "Україна"? I то не бiда, що рядки "Чи йду куди, мов раб нещасний, в дроти заплутаний 
кругом", вони пiдредагують: "Чи йду куди, такий нещасний, в туман окутаний кругом". Бiда в тому, 
що хлопцi-редактори разом з Татарком допоможуть пiсля того й самому Савичу перейти у той табiр у 
Вустрау, де, на лихо, було немало недругiв Радянського Союзу. 

I от – довгождана, вистраждана свобода! I мир! 
"Мир! Мир! Весна! Бiлий цвiт садiв! Звiльнений з полону, – згадував з часом I.Савич у книзi 

"Незборима пам'ять", – я першi днi жив на ентузiазмi, радощами волi. А фiзичнi сили не 
поновлювалися. Виснажений органiзм не сприйняв достатнього харчування, i я в мiстечку Перлеберг 
потрапив у госпiталь – "на вiдгодiвлю", як сказав привiтний комендант мiста капiтан Черниш.          

...Лiкар та молоденька медсестра годували мене манною кашею, сухарями, картопляним пюре. 
Комендатура допомагала галетами i навiть трофейним шоколадом.          

Поволi почав поправлятися, ходити по подвiр'ю, а далi й по мiсту".          
У червнi 1945 року близько тисячi недавнiх полонених офiцерiв Радянської Армiї, пройшовши 

перше "чистилище" Особливого вiддiлу, склали так званий будiвельний батальйон. В його завдання 
входило демонтувати i вiдправляти в Союз трофейне заводське обладнання для вiдродження 
вiтчизняної промисловостi. Вiдновивши сили на вiйськовому пайку, колишнi вiйськовополоненi 
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працювали з вогником. У березнi 1946-го їм повернули вiйськовi звання, подякували за службу i 
демобiлiзували.          

Пiсля жахливих рокiв ходiння по муках на гранi життя i смертi повернувся старший лейтенант 
Iван Лук'яненко до рiдної домiвки. Вiдпочивши мiсяць пiд крильцем батька-матерi на Чернiгiвщинi, 
поїхав до Києва, до Мiнiстерства освiти, за призначенням на роботу. Та й зi старими друзями дуже 
хотiлося зустрiтися.          

I зустрiлися. Скiльки було радощiв, спогадiв!          
I призначення одержав – викладачем рiдної мови i лiтератури у Старобiльський вчительський 

iнститут 8.           
Працювалося з насолодою. Дихалося легко, привiльно. Хотiлося творити. Хотiлося любити. 

З'явилася сiм'я. Чекали сина. Одержали квартиру. Сподобалося старе мiсто на березi Айдара – 
батькiвщина Всеволода Гаршина, не раз з любов'ю описана видатним росiйським письменником. I до 
Савича зачастила тут улюблена муза – з натхненням i надiями. Поет знову став готувати до друку 
свою першу збiрку, яку не встиг видати перед вiйною.          

Коли людинi дуже добре, їй стає страшно: чи не пiдкрадається бiда? 
Настало 9 лютого 1948 року. 
Того чорного для Савичiв дня до їхньої квартири завiтали непроханi гостi: озброєнi люди в 

погонах з автоматами. Це були посланцi Прикарпатського вiйськового округу, зi Львова, куди 
потрапили архiвнi матерiали першої "фiльтрацiї" колишнiх полонених офiцерiв. I повезли чекiсти 
Iвана Савича з собою на нову, другу "фiльтрацiю" 

9.   На всяк випадок вiн попрощався зi своєю 
Ганною, нiби їхав якщо й не назавжди, то дуже надовго. Так вiщало йому серце. I недаремно.          

Спершу органи цiкавило одне-єдине питання: чи не той вiн Лук'яненко, який здiйснив тяжкий 
злочин у блокадному Ленiнградi? Швидко з'ясувалося: нiякого вiдношення до ленiнградської справи 
Iван Савич Лук'яненко не мав. Але з наявних документiв виплив факт публiкацiї (нехай i в 
рукописному табiрному журналi) "нацiоналiстичного" вiрша. Послужливi слiдчi оперативно 
оформили справу, в якiй значилося: "Спiвробiтничав у фашистсько-нацiоналiстичнiй пресi".          

31 травня 1948 року Вiйськовий трибунал Прикарпатського вiйськового округу винiс Iвану 
Савичу вирок: 25 рокiв виправно-трудових таборiв! 

10           
I застукотiв колесами по рейках состав, везучи "недобитого фашиста" – поета-патрiота Iвана 

Савича до самого Полярного кола, в Iнттаб – пiд Воркутою, в Комi АРСР. Тiльки тепер Савич 
зрозумiв, що починається найстрашнiше  в його життi, про що вiн i думати не мiг у ворожiй неволi: 
полон у рiдному краї! 

Воркутинсько-Iнтинський вугiльний басейн, де будувалися новi шахти, потребував дешевих 
робочих рук. Але добровiльно туди їхати нiхто не хотiв, от i надходили "рознарядки" на поповнення 
шахтарських рядiв за рахунок репресованих. 

Сiм довгих лiт i зим провiв Iван Савич на каторзi. 
Кiнець його мукам поклала доповiдь М.С.Хрущова на XX з'їздi КПРС, в якiй тодiшнiй Перший 

секретар ЦК викрив i засудив страхiтливi беззаконня сталiнського режиму. 
I от Савич знов на берегах Днiпра. Почуттями щастя й радостi дiлиться у вiршi "Повернення в 

Київ": 
        Полон, зневага, злигоднi – позаду. 
        I вiдчуваю: знову молодий. 
        Ходжу по Києву, немов по саду, 
        Несу зерно озонових надiй. 

 
А з Київа поет поспiшає, зрозумiло, у свiй Старобiльськ, де на нього чекали дружина i вже  

восьмирiчний син. Йому, Iвану Савичу, йшов тодi 41-й рiк, вiн знову вiдчував себе молодим, всiм 
серцем повiрив: бiди позаду! I на душi було чисто i радiсно. I народжувалися новi поезiї – про яскраве 
сонце, золоте колосся, про непереможнiсть вiчного добра.          

Вiн працював учителем у школi i писав вiршi.          
Iвана Савича прийняли до Спiлки письменникiв у 1959 роцi, пiсля другої книги вiршiв – 

"Позивнi з майбутнього" 

11. А перша  – "З вiчних джерел" вийшла у 1957-му. I вiдтодi вони виходили 
одна за одною – через рiк, а потiм i щороку у рiзних видавництвах – у Донецьку, Києвi, Москвi. I вже 
самi назви збiрок свiдчать про глибину думки поета, його закоханiсть у життя, красу, сонце, працю, 
людину, творчiсть.          

От вони – пiсля перших двох – поетичнi книги Iвана Савича: "Щаслива та дорiженька", "Марiя 
Заньковецька" (поема), "Тяжiння земне", "Роси на травах", "Чистота", "Зоретворцi", "I серце 
одпочине", "Народження колоска", "На шляхах буття", "Рубежi", "Зiрко моя вечорова". А прозовi: 
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"Юнь комунiвська", "Незборима пам'ять", "Розвiдники весни" – це вiдвертi розповiдi про власну долю, 
про зустрiчi на важких життєвих шляхах з людьми великих сердець, про силу людського духу.          

Пiдсумувати сказане хочеться подякою славетного українського поета-лiрика, нашого земляка, 
зверненою безпосередньо до свого молодшого колеги i друга: 

 
" Iвановi Савичу 
За щирий спiв тобi подяка i пошана, 
I за любов до рiдної землi, 
Де линули пiснi у вiтра на крилi 
Iз серця, коли йшли ми в грози 
i тумани. 

 
                                           Володимир Сосюра. 
                                                 21 сiчня 1962 р." 
 

Не занепасти духом, витерпiти  нестерпне  допомогли  Савичу  молодiсть i оптимiзм, надiя на 
перегляд справи i скасування  несправедливого  вироку. Не в меншiй мiрi цьому ж сприяла пiдтримка 
з  боку  нових  табiрних  друзiв, людей широко знаних i щиро шанованих спiввiтчизниками.  В їх числi  
був  i видатний кiнодраматург О.Я.Каплер, творець  знаменитих  фiльмiв  "Ленiн  у Жовтнi"  та "Ленiн 
у 18-му роцi".          

В останньому виданнi своєї книги "Розвiдники  весни"  Савич  присвятив Олексiю Яковичу 
окрему главу –  "Про  Олексiя  Каплера  –  друга по нещастю". Наведемо (iз скороченнями) кiлька 
фрагментiв з неї.          

 
" ...  У  сiрий  березневий день, обережно i повiльно переставляючи ноги, я чвалав до  

службового  барака, де в  невеличкому  куточку-комiрчинi знаходилася  посилочна:  брат, 
голова колгоспу, не побоявся  надiслати  посилку "вороговi народу".  Невисокий чоловiк у 
шапцi-вушанцi з якоюсь домашньою красивою  усмiшкою  на  повнуватих  вустах поклав мою 
посилку на стiл, звично i  швидко  розкрив  її  i,  показуючи  дещо наглядачевi, промовив:          

– Все в порядку, громадянин начальник. I тут нiякого динамiту не виявлено.          
В посилцi були коржики, цукор, сало i домашня ковбаса. Делiкатес! Очi у наглядача 

загорiлись. Я догадався: треба пригощати. Вiн, навiть не сказавши дякую, прийняв два 
коржики i шматок ковбаси. Товаришевi по ув'язненню я вирiшив не поскупитися бiльшою 
даниною.          

– Нi-нi, нi в якому разi, Iване Савичу. Адже це у вас перша посилка. А я не голодний. Нi-нi, 
до побачення.          

Жилося нам у таборi, звiсна рiч, голоднувато, i я був здивований категоричнiстю 
завiдуючого посилочною.          

Через пiвгодини разом зi своїм новим другом, нинi заслуженим артистом УРСР 
Олександром Гриньком, я насолоджувавсь запашною ковбасою i чудовими коржиками i 
розповiдав йому про нечувану в таборi подiю: вiдмовлення вiд такого смачного пригощання.          

– Так це ж Каплер. Я йому уже розповiдав про тебе i твої вiршi.          
– Який Каплер? Той самий, що "Ленiн у Жовтнi" i "Ленiн у 18-му роцi"?          
– Той самий. Другий строк отримав. П'ять рокiв.          
– А за що ?          
– Точно не знаю, не прийнято у таборах розпитувати. А москвичi говорять, що за дочку 

Сталiна, Свiтлану.          
Десь через день-два Гринько повiв мене в барак, де знаходились лише полiтичнi, люди 

iнтелiгентнi: декiлька ленiнградських комунiстiв, колишнi вiйськовополоненi офiцери, артисти, 
художники. Нари не суцiльнi, "купейнi", але, як i скрiзь, двоповерховi. Мiсце Олексiя Яковича 
знаходилось внизу бiля внутрiшньої стiнки.          

...Коли я закiнчив читати, Олексiй Якович, вживаючи й українськi слова, порiвняв мої 
вiршi з вiршами Володимира Сосюри i, мовби дiлячись життєвим досвiдом, сказав:          

– Пишiть, пишiть бiльше, Iване. Живiть духовним життям, не опускайтеся. Не втрачайте 
надiї на майбутнє. Заходьте частiше...          

...Женя Хринюк до ув'язнення був учнем будiвельного технiкуму у Луцьку. Йому в парту 
хтось пiдсунув бандерiвську листiвку, i в свої неповнi сiмнадцять вiн опинився в Iнтi. Якось 
запропонував:          

– Пiшли до Олексiя Яковича. Може, про Свiтлану розпитаємо.          
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Зi смутком, самоiронiєю, iнодi з гумором Каплер розповiдав майже годину. Всi тонкощi його 
розповiдi, його iнтонацiю тепер не передати, тому коротко своїми словами...          

Ще зовсiм молодий кiнодраматург, повен надiй i дерзань, прибув з Києва у Москву. 
Симпатичний, високоерудований, iнiцiативний, роботящий, закоханий у кiнематограф, вiн 
швидко освоївся у столицi i вирiшив створити сценарiй на нечувану досi тему – "Ленiн у 
Жовтнi". Ґрунтовно вивчивши матерiал, вiн засiв за роботу. Старшi колеги, якi вже добре знали 
характер Сталiна, порадили Каплеровi не скупитися на реплiки для нього, iнакше робота не 
матиме успiху. Вождь, звiсно, зацiкавився фiльмом, i одного чудового дня молодого 
кiнодраматурга запросили на дачу самого Сталiна. Той був у доброму гуморi, похвалив 
сценарiй, але зробив декiлька обережних зауважень. Кмiтливий сценарист догадався: треба ще 
додати кiлька важливих реплiк для Сталiна в присутностi Ленiна. Каплер так i зробив.         

Коли поважна служниця Сталiна пригощала симпатичного кiнодраматурга кавою, їй 
допомагало миле чорняве дiвчисько, Свiтланка. Вона  майже не знала ласки суворого батька i 
тому приголубилась на прощання до такого хорошого, усмiхненого дядi.          

А згодом iшла робота над стрiчкою "Ленiн у 18-му роцi". Свiтлана вже пiдросла i 
пригорнутися до вiдомої людини не посмiла, але всiєю своєю поведiнкою засвiдчувала дружнє 
ставлення до кiнодраматурга.          

Роки минали швидко. Свiтлана була акселераткою i в свої 16 рокiв виглядала уже 
дорослою дiвчиною. А в десятому класi, в 1942 роцi, розвинена розумово i фiзично, вона стала 
дуже красивою. I Каплер, що на той час розлучився зi своєю дружиною, закохався в дочку 
самого Сталiна. Про наслiдки не думав i, не дивлячись на те, що в школу i зi школи на певнiй 
вiддалi за Свiтланою йшов її охоронець, нiбито випадково потрапляв дiвчинi на очi, потiм почав 
проводжати її в школу, а частiше зi школи, коли вже було темно. Так почалась їхня любов. Без 
освiдчення, тiльки довгi погляди та iнодi рука в руцi.          

Та ось одного разу ввечерi в трубцi Каплерового телефона  почувся грiзний басовитий 
голос:          

– Слухайте, ви, Каплер. Залиште дочку Сталiна в спокої, iнакше буде погано.          

Вiн не побоявся цього голосу i ввечерi знову пiшов до школи. Свiтлана, витираючи бiлою 
хустинкою великi очi, розповiла, що Сталiн знає про їхнi зустрiчi, що вiн дуже гнiвається, 
кричав на неї, що Каплеру й справдi буде погано, якщо вiн негайно ж не виїде з Москви. Каплер 
погодився i пообiцяв завтра ж, як вiйськовий кореспондент, виїхати до Сталiнграда. I повiльно 
пiшли вони по темнiй та безлюднiй вулицi. Охоронець десь ховався в тiнi, а вони на кожному 
третьому кроцi мовчки цiлувалися. Що буде – те й буде!.."          

Каплера вiдправили у Воркуту за "антирадянську агiтацiю".          

...Майже одразу пiсля  XX  з'їзду  КПРС  з  чистим  паспортом,  чистою совiстю i непоганою 
грошовою допомогою "на дорогу" повертався я в рiднi  краї. У Москвi зробив зупинку, пiшов до 
Каплера.  Але вiн, на великий мiй жаль,  був десь у вiд'їздi. Я залишив свою нову адресу його сестрi.          

Через декiлька днiв по поверненню додому отримав вiд  Олексiя  Яковича телеграму: "Говорив 
про тебе з Бажаном.  Звертайся  до  нього  як  лiтератор". Микола Платонович, друг Каплерової 
юностi, тодi керував  Спiлкою  письменникiв України.  Добре вiдпочивши в селi, я поїхав у Київ до 
Бажана  i  не  без  його допомоги влаштувався на улюблену роботу викладача української лiтератури.          

З  Каплером  ми  листувалися.  Я  стежив  за  його  активною   творчою дiяльнiстю.  Вiн викладав 
в iнститутi кiнематографiї,  брав  участь  у  рiзних кiнофестивалях, симпозiумах тощо.  А головне, вiн 
створював новi сценарiї,  за якими один за одним на екранах країни з'являлися чудовi фiльми:  "За  
вiтриною унiвермагу", "Першi радощi", "Незвичайне лiто", "Два життя"... В театрах iшла його драма 
"Буремний рiк" 

12.  

___________________ 
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                                            IВАН САВИЧ 

 
                       З ПОЕТИЧНОЇ  ЗБІРКИ  

                                                                                                    "КРІЗЬ ПОЛЯРНІ ЗАВОЇ" 

                                 ххх 

     От i все. 

     Загратований i задротований... 

     I шинельку солдатську зняли, й ордени. 

     I бушлат арештантський, брудний, нумерований, 

     Прикрива мої шрами − печатки вiйни. 

     А скаженi вiтри iз Пiвнiчного полюса 

     Полiрують мене наждаком, терпугом, 

     I даремно тугiше затягуєш пояса − 

     Холодина i клята завiя кругом. 

     Ой ви, карськi вiтри! 

     Хоч ви й Берiї наймити, 

     Хоч, можливо, диявола лютi сини, 

     Шрамiв з тiла мого не зiтрете − це знайте ви! 

     Ще настане година, як будуть вони 

     Свiдчить кожному з вас, що грудьми проти ворога 

     Я стояв на Днiпрi, на Дiнцi, на Дону, 

     Що iз серця солдатського, нинi вже хворого, 

     Вам не вивiтрить вiри в прийдешню весну. 

 

  ххх 

     Одне i те ж, одне i те ж щодня: 

     Робота, сни та ще нудьга безкрая. 

     Я сам собi нагадую коня, 

     Що цiлорiчно привода ганяє. 

     Одне i те ж: клубочаться снiги, 

     Тремтять берiзки з холоду в пустинi... 

     Тут можна й розум втратить од нудьги, 

     Який менi тут непотрiбний нинi... 

 

 ххх 

     Коли я бiгав хлопчиком до школи 

     I був уже поетом у душi, 

     То уявляв собi Полярне коло, 

     Немов обруч дубовий на дiжi. 

     Тепер, промiрявши путi Вiтчизни, 

     Я сам побачив (та чи ж я один!): 

     Полярне коло − це обруч залiзний, 

     А бондар-майстер − Берiя Лаврін. 
 

 

Заголовок до автобіографічних  

нотаток Івана Савича.  

Публікація вміщена в альманасі 

"Літературна Луганщина", виданому  

у 1992 році. 
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Ю.В.ШИПНЕВСЬКИЙ  

      

      С І М Н А Д Ц Я Т Ь  Р О К І В 

      В ’ Я З Н И Ц Ь  

      І  Л І С О П О В А Л У  
         

                     Рогов Олександр Олександрович  
 

Народився у 1903 р. в селищі Голубівський рудник (нині  

м.Кіровськ). З шістнадцяти років працював коногоном на 

шахті. У 1937-1938 рр. — секретар Попаснянського 

райкому партії, керуючий трестом ―Свердловвугілля‖. 

Відбув у місцях позбавлення волі 17 років. Реабілітований 8 

червня 1955 року.  

 
 
З Олександром Олександровичем Роговим ми зустрiлися у нього вдома. Сидимо, ведемо 

неквапливу розмову. Моєму спiврозмовниковi вже за дев'яносто, але мова його яскрава, образна. 
Вiдчувається великий життєвий досвiд, практика спiлкування з людьми iз рiзних верств суспiльства, в 
будь-яких мiсцях i ситуацiях: в урядових сферах i тюремнiй камерi, в обласних керiвних кабiнетах i на 
засланнi...       

– Менi, – пригадує Рогов, – Лазар Мойсейович Каганович одного разу говорив: "Що у вас там – 
самi вороги народу? Як ти серед них працюєш?" Тодi вже по всiй країнi i, зокрема, в Донбасi багатьох 
партпрацiвникiв i господарникiв пересаджали. А Лазар Мойсейович був суворим, мiг собi дозволити i 
матом "загнути". Працював вiн, як i Сталiн, ночами. Одного разу, при менi це було, викликає годинi о 
третiй ночi знаменитого донецького шахтаря Микиту Iзотова i каже: "А ну-ка дихни! Що це вiд тебе 
аптекою тхне?! Дивись менi, я тебе породив – я тебе i вб'ю!" До речi, здiйснити таку погрозу було в тi 
часи дуже просто. I якщо тодi Каганович жартував, то iншого разу мiг сказати й всерйоз".       

Згадуючи минуле, Олександр Олександрович прагне не упустити жодної цiкавої деталi, жодної 
подробицi з своєї бурхливої бiографiї. Розповiдає про те, як працював у юнацькi роки на шахтi 
коногоном. Хулiганив, каже, тодi трохи. А, можливо, й не трохи. Бо ж недарма Машу за нього замiж 
не хотiли вiддавати. Та хiба такого утримаєш? Одружилися, прожили з Марiєю Никифорiвною душа в 
душу 50 рокiв. Без реєстрацiї у загсi.       

Докладно розповiдає мiй спiврозмовник про своє перебування у горезвiсних "Крестах" у 
Ленiнградi. Хвилюється, пригадуючи подробицi арешту:       

– Забрали мене одразу ж пiсля жовтневих свят тридцять восьмого... У нiч з десятого на 
одинадцяте. Я цю дату на все життя запам'ятав.       

Сидiли ми пiзнього вечора в московському готелi разом з Леонiдом Фоменком, вiн був тодi 
керуючим трестом "Горлiвкавугiлля". I раптом лунає телефонний дзвiнок з вiддiлу кадрiв 
"Головвугiлля": "Приїздiть сюди негайно!" У мене одразу ж якось неспокiйно на душi стало... Навiщо 
так пiзно викликають?       

Приїхали до "Головвугiлля". Провели нас до кабiнету. Сидить у ньому якась маленька людина. I 
каже менi: "Хотiлося б почути вiд вас деякi подробицi про знайомих вам товаришiв. Треба поїхати з 
нами на Луб'янку". Що поробиш – треба, так треба. Але тут я вже перелякався не на жарт. Адже по 
всiй країнi йшли арешти. I хоча за собою нiякої провини не вiдчував, приготувався до найгiршого. I не 
помилився...       

Обшукали мене одразу ж при входi. Скрiзь там вартовi стояли. Пiднялися лiфтом на якийсь 
поверх, зайшли до кабiнету. I менi там раптом сказали, що я арештований. Потiм повели у пiдвал 
внутрiшньої тюрми. Пiдвал той виявився непростим: килими всюди, люстри яскраво свiтять, скрiзь 
чистота. Сфотографували в профiль й анфас. Вiдвели до камери. Бачу – теж чисто. Два лiжка, 
простирадла, ковдри з пiдодiяльниками... Там уже сидiв мiй сусiд по камерi. Виявилося, це був 
колишнiй командуючий Бiлоруським вiйськовим округом Яроцький. Одразу ж менi сказав: 
"Розташовуйся надовго, я вже другий рiк тут..." Оце, думаю, потрапив! Можете уявити мiй стан?"       

Фото з архівної справи О.О.Рогова. 

            Обкладинка справи. 
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О.О.Рогов народився у 1903 роцi у бiднiй сiм'ї. Шiстнадцяти рокiв з п'ятикласною освiтою почав 
слюсарювати в майстернях при шахтi "Голубiвка". А пiсля смертi батька став годувальником великої 
родини. Довелося йти в шахту, працював саночником, коногоном. "А молодого коногона несут с 
разбитой головой", – спiвалося у популярнiй тодi в Донбасi пiснi. На щастя, Олександра така доля 
обминула.       

У 1924 роцi за Ленiнським призовом вступив до лав ВКП(б). Потiм – служба в армiї, на 
прикордоннiй заставi у Бiлорусiї.       

Пiсля армiї послали його на курси окружних партпрацiвникiв до Харкова. Таким чином потрапив 
в обойму партiйної номенклатури. I вiдтодi перестав бути господарем своєї долi: тепер усе за нього 
вирiшувала партiя.        

У 1929 роцi Олександр Рогов бере участь у кампанiї по розкуркулюванню в сiльських районах 
Луганщини. Був тодi глибоко переконаний, що робить потрiбну, важливу для країни, для робiтничого 
люду справу. Не думалося, не гадалося, що настане час – i доведеться йому "тягнути строк" в одному 
таборi з "куркулями" i  "пiдкуркульниками".       

У 1931 роцi Рогова рекомендують i обирають секретарем Голубiвського рудничого комiтету 
профспiлки вугiльникiв.       

З 1933 року працював парторгом ЦК ВКП(б) на шахтi № 22 у Голубiвцi. У тi роки гримiла ця 
шахта на весь Донбас, на всю країну. Завiдуючим був iнженер К.К.Карташов. Удвох вони зумiли 
згуртувати колектив, налагодити чiтку роботу в усiх ланках, запровадили передову технологiю 
вуглевидобутку. I ордени Ленiна одержали в один день – Карташов i Рогов 

1. I знов – рiзкий поворот у 
долi: у 1937-1938 рр. О.О. Рогов – секретар Попаснянського райкому партiї. А незадовго до арешту 
його призначили  керуючим трестом "Свердловвугiлля" 

2.        

Нове призначення Рогова збіглося з появою на картi областi ще одного мiста – Свердловська, що 
об'єднало  селища Шарапкине, шахти iм.Свердлова, залiзничної станцiї Довжанська, кiлька iнших 
населених пунктiв. На той час тут проживало 37 тисяч чоловiк. Кожний третiй дорослий працював на 
шахтах створеного  у 1935 роцi тресту "Свердловвугiлля". Щодоби гiрники видобували до 8 тисяч 
тонн антрациту 

3.        

Закрiпити, а потiм i перевищити цей рiвень – таким було головне завдання нового керуючого. I 
вiн одразу ж енергiйно взявся за його виконання. На вугiльних пiдприємствах мiста почали придiляти 
першочергову увагу впровадженню передових технологiчних досягнень – застосуванню металевого 
крiплення, запровадженню графiкiв циклiчної роботи i т.iн.       

Не випускав Рогов з поля зору й iнший важливий фактор – умови роботи i побуту гiрникiв. З 
1938 року в мiстi зросли масштаби житлового будiвництва, i все бiльше шахтарiв справляли новосiлля 
у впорядкованих квартирах. При всiлякiй пiдтримцi Рогова розширялася мережа магазинiв i їдалень. У 
Свердловську дiяли Палац культури, 24 клуби i 18 бiблiотек. Почала виходити районна газета "За 
стахановские темпы" 

4.        
Було тодi Олександру Олександровичу 35 рокiв. Вiдчував великий приплив енергiї, здавалося, 

гори зсунути може. Однак...       
Пiсля арешту на Рогова чекали довгi сiмнадцять рокiв таборiв, заслання. Але це стане вiдомим 

йому не одразу. Спочатку сподiвався, що сталася помилка, що треба писати в ЦК, Сталiну, Берiї, що 
вони зрозумiють, розберуться, допоможуть. Не знав вiн, що ордер на його арешт пiдписав сам 
Л.П.Берiя.       

 Рогов писав...       
"Важко зараз звертатися до Вас, Великого Вождя Народiв, менi, затаврованому ганебним iменем 

"зрадника Батькiвщини", але моя повна невиннiсть i безмежна вiдданiсть партiї Ленiна-Сталiна 
вливають силу й впевненiсть у боротьбi за вiдновлення справедливостi..." 

5  – це уривок з листа Рогова 
до Й.В.Сталiна з Медвежегорська вiд 15 червня 1941 року. Таких листiв Олександр Олександрович 
написав i надiслав дуже багато. Але тодi марно було сподiватися на справедливість i милосердя.       

Незабаром пiсля арешту Рогова переводять з Луб'янки до Бутирського централу.       
– Заїхали  на чорному "воронку" прямо до вокзалу тюрми, – величезного такого ангара, – згадує 

О.О.Рогов. – Заштовхали мене в нiшу в стiнi i закрили скляними дверима. Тiльки стояти можна, не 
ворухнутися. Стою годину, другу, чекаю: що ж буде далi? Нарештi, дочекався. Роздягнули мене, 
постригли, продезiнфiкували... Опiсля того потрапляю у величезну камеру, набиту людьми. Усi 
бруднi, обiрванi, розлюченi... Багато було там iнтелiгентiв, вiйськових, вчених, партпрацiвникiв, 
господарникiв... Дехто роками не знав, за що його взяли, скiльки доведеться сидiти. Не всi 
витримували таке. Якось вивели нас на прогулянку годинi о другiй ночi. Поруч зi мною йшов 
заступник наркома (прiзвища його вже не пам'ятаю). I от вiн говорить: "Немає сил бiльше катування 
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терпiти. Прощавайте!" I з розбiгу – головою прямо в бетонну стiнку, тiльки кров бризнула в усi боки... 
Так! Було таке. Били на допитах нещадно, знущалися з особливою витонченiстю...       

З Бутирки Рогова переправили етапом до луганської тюрми. Тут уже й для нього починаються 
муки слiдства. I били, i пiдсаджували провокаторiв до камери, i навiть... пригощали кавою з 
тiстечками. Обiцяли побачення з дружиною, якщо дасть потрiбнi чекiстам показання на певних осiб.       

Але Рогов виявився для слiдчих мiцним горiшком. Не визнавав нiякої вини за собою, не 
"викривав" iнших.       

– У луганськiй тюрмi, – згадує Рогов, – сидiли кiлька моїх знайомих – головний металург 
паровозобудiвного заводу Олександр Олександрович Бобришев, секретар парткому того ж заводу 
Степан Омелянович Стеценко... Деякi розкаювалися в тому, що не змогли витримати тортур, давали 
показання на невинних людей. Гiркої правди не приховаєш: мало було таких, хто не "зламався" пiд 
катуваннями.        

Рогова звинуватили в участi у контрреволюцiйнiй 
правотроцькiстськiй органiзацiї, що займалася в Донбасi 
"пiдривною дiяльнiстю". Пiд час слiдства показували йому 
зiзнання Ютанова , колишнього другого секретаря  
Кагановицького (нинi Попаснянського) райкому партiї, в 
тому, що вiн нiбито був завербований Роговим, що вiд нього 
дiстав завдання готувати теракт на шахтi "Сокологорiвка" 

6.        
Висувалися проти Рогова звинувачення й у зневазi до 

робiтникiв. Були "показання" Борисова, Кострикiна, 
Полякова про те, що вiн зiрвав пуск електровозної вiдкатки 
на шахтi № 22, що виселяв з квартир стахановцiв, заявляв на 
радiоперекликах про нерентабельнiсть шахт...7.        

– Такi от звинувачення, – продовжує свою розповiдь 
Олександр Олександрович, – а я не чув нi про яку 
контрреволюцiйну органiзацiю, нiякими пiдривними 
справами не займався. Звiсна рiч, можливо в чомусь i 
помилявся iнколи, комусь не подобався через надмiрну 
вимогливiсть i тим самим нажив собi ворогiв. Ось вони й 
постаралися розквитатися, скориставшись нагодою...       

Коли мене призначили керуючим трестом 
"Свердловвугiллля", справи там були, м'яко кажучи, кепськi. 
Тривалий час  шахти  не  виконували план,  шкутильгала  
дисциплiна... Зрозумiло, довелося вжити жорстких заходiв, але ж це для користi справи. А пiд час 
слiдства яких тiльки грiхiв на мене не чiпляли! Звинуватили в обривi канату на шахтi № 14-17, у тому, 
нiбито я навмисне пiдтримував нестачу повiтря у гiрничих виробках, не встановлював вентилятори, 
примушував технiчних працiвникiв занадто часто спускатися в шахту. Дуже вже хотiли зробити з 
мене шкiдника-контрреволюцiонера i ворога народу, але перестаралися. Усi пред'явленi звинувачення 
виглядали смiховинно. Але хто тодi на це звертав увагу?       

Судила Рогова Особлива нарада при НКВС СРСР. Вирок вiд 11 жовтня 1939 року – 8 рокiв 
таборiв 

8.        
Винним себе Рогов не визнав... Нi на кого не дав компрометуючих показань. Яким не дивним 

може це здатися, але саме така поведiнка допомогла йому i зберегти честь,  i залишитися в живих. 
Адже варто було назвати бодай одне прiзвище "спiльника", виказати тим самим свою слабину, i 
майстри допитiв вибивали б усе новi й новi свiдчення, новi "зiзнання". I можна не сумнiватися: 
збiльшуючись, як  снiгова грудка, вони обернулися б страшною бiдою для багатьох нi в чому не 
винних людей.       

А далi були в'язницi: старобiльська, харкiвська "Холодна гора", московська 
"Краснопресненська", ленiнградська "Крести"...       

– Нарештi, – продовжує Рогов, – опинився я у Карело-Фiнськiй РСР, у Медвежегорську. 
Працював на лiсоповалi на берегах Онезького озера. Лiс iшов на будiвництво Бiломорсько-
Балтiйського каналу. Жили у величезних холодних бараках, де лютували зграї клопiв. На той час уже 
йшла вiйна з бiлофiнами, i на нашу кухню доставляли вбитих коней. А одного разу  я в лiсi собаку 
сокирою зарубав... Мiй приятель, латиш, не став їсти собачатину, а iншi не вiдмовилися. Холоднеча 
була страшенна, але мене рятували куртка на хутрi й такi ж брюки, що їх менi дружина привезла до 
луганської тюрми. Потiм, правда, я той одяг на одного чоловiка обмiняв.       

Одного разу на лiсоповалi дивлюся, стоїть якийсь дiдусь на пеньку i плаче. Питаю у десятника: 
що за чоловiк, яке у нього горе? Говорить, мовляв, вiд вiдчаю плаче, немає в нього сил працювати. 

        На ордері – підпис Л.П.Берії. 
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Попросив я  десятника: вiддай нам цього чоловiка, а я тобi за нього куртку на хутрi дам. Той 
погодився. Старенький, як виявилося, був ранiше директором кiностудiї у Тбiлiсi. Дем'яном 
Павловичем Попiдзе звали його. Вiн у нас почав днювальним працювати. Коли був чимось 
задоволений, мугикав собi пiд нiс "Сулiко" – улюблену  пiсню Сталiна.       

На лiсоповалi зi мною працював ще Олександр Круглов – до арешту був головою Смоленської 
мiськради. Пам'ятаю також Чикiна – редактора московської газети "Музыка", вiн колись у Парижi 
навчався. Багато чудових людей вiдбували строк у нашому таборi.       

Коли почалася Вiтчизняна вiйна, полiтв'язнiв баржами вивезли з Медвежегорська i вiдправили до 
Солiкамська, в Усольтаб. Тут знов – лiсоповал, бараки, голод, приниження. Багато хто не витримував 
всього того, люди "ламалися" i морально, i фiзично. А Рогов зумiв вистояти, зумiв завоювати повагу 
не тiльки серед ув'язнених,  але й в адмiнiстрацiї. Свiдчення тому – такi документи 1942-1943 рокiв.       

"Усольський виправно-трудовий табiр НКВС СРСР. 

АНКЕТА 
до клопотання про дострокове звiльнення або зниження строку покарання 

Прiзвище, iм'я, по батьковi – Рогов Олександр Олександрович. 
В Усольтабi НКВС утримується з серпня 1941 року. 
Вiд часу перебування в таборi працює бригадиром виробничої бригади на лiсозаготiвель-

них роботах, проявляючи себе як добрий органiзатор i керiвник бригади. Своїм старанням i 
патрiотичним ставленням до працi добився добрих виробничих показникiв бригади. За 1-й  
квартал цього року має виробiток на 161%  i  2-й квартал – на 201%. В рекорднi днi 1-2 травня, 
19-20 травня, 14-15 червня, 21-22 червня цього року виявив себе винятково вiддано i давав 
бригадою середню норму виробiтку на 299%. За добре керiвництво бригадою i сумлiнне 
ставлення до працi неодноразово премiйований продпосилками i має подяку iз занесенням до 
особистої справи.       

Дисциплiнований, старанний, поведiнка в побутi добра, порушень табрежиму не має, 
адмiнiстративним стягненням не пiддавався. Активний учасник культмасової роботи. В 
антирадянських проявах не помiчений.       

За добре керiвництво бригадою i добру поведiнку в побутi   клопочемо про  
 

зниження строку покарання на 2 роки. 
Нач. Управлiння 
Усольтабу НКВС 
полковник                                                                          

(Волков) 
 
Нач. полiтвiддiлу 
Усольтабу НКВС 
лейтенант Держбезпеки                                                    (Сухоруков) " 

9 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 17-б 
 
Особливої Наради при Народному Комiсарi Внутрiшнiх Справ СРСР вiд 10 березня 1943 р. 

"СЛУХАЛИ: 
...Рогов Олександр Олександрович, 1903 р. народження... 
11 жовтня 1939 р. Особливою Нарадою при НКВС СРСР за участь у контрреволюцiйнiй 

органiзацiї i шкiдництво засуджений до 8 рокiв. 
Покарання вiдбуває в Усольтабi НКВС. 
 

УХВАЛИЛИ: 
За високi виробничi показники i вiдмiнну поведiнку в побутi – Рогову Олександру 

Олександровичу знизити строк вiдбуття покарання в таборi на ДВА роки. 
 
Усольтаб НКВС  13/3/43 
8/10925 
Нач. Секретарiату Особливої 
наради при Народному Комiсарi 
Внутрiшнiх Справ СРСР                               (Пiдпис) " 10 
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             Дактилоскопічна картка з архівної справи О.О.Рогова. 

У 1944 роцi О.О.Рогова формально звiльнили, але вiн не одержав нi документiв, нi дозволу на 
виїзд. Довелося залишитися працювати в Усольтабi. Був заступником начальника з виробництва 
окремого табiрного пункту.       

Вiйна наближалася до кiнця, i Рогову здавалося, що вже недалекий день його остаточного 
звiльнення. У 1946 роцi до нього в село Верхньоомошево приїхала дружина Марiя Никифорiвна. 
Почали потроху готуватися до повернення в рiднi мiсця, на Луганщину. Але трапилося неждане. У 
квiтнi 1949 року Рогова знов арештовують i кидають у Пермську в'язницю. Знов суд – i новий вирок: 
довiчне заслання у Красноярський край.       

– Прибули ми до селища Абан Зимнiковської сiльради напередоднi 7 листопада. Там уже морози 
лютували, зима була у розпалi. Конвоїри розмiстили нас у сiльрадi, а самi розiйшлися по теплих хатах, 
наказавши господарям не пускати нас у домiвки. А нас було чоловiк тридцять. Розстелили солому на 
пiдлозi й полягали спати го-
лоднi й холоднi. Наступного 
дня ( 7 листопада було) при-
йшов якийсь мужик i гово-
рить: "Чи  є серед вас селя-
ни? Ходiмо до мене пообiда-
ємо..."  

У нашiй групi було ба-
гато розкуркулених, але при-
йняти запрошення нiхто не 
наважився. Заляканi ми були 
страшенно.       

Та голод примушував 
щось робити. Уночi взяв я 
дещо iз своїх речей i пiшов 
на картоплю мiняти. На одне 
подвiр'я завiтав, запропону-
вав теплi  кальсони. 

Але господар добрим 
виявився, просто так  вiдро 
картоплi дав. I ще цибулi на 
додаток. Ми жердин з ого-
рожі  наламали, розклали ба-
гаття, зварили картоплю. Що-
правда,  припало її на кож-
ного з нас по двi-три штуки.       

Через кiлька днiв кон-
воїри залишили нас напри-
зволяще й подалися iз села. 
Почали ми шукати собi жит-
ло. Головi мiсцевого колгос-
пу потрiбен був пiчник, щоб 
грубку скласти. Дiзнавшись про це, я запропонував свої послуги. А допомагав менi лiкар-гiнеколог 
Мухо. Коротше, почали жити.       

Через рiк знов приїхала до мене дружина з дочкою. Спочатку знiмали закуток, а потiм купив у 
радгоспi хатину, що порожнювала. Потроху почали заводити господарство – адже заслання довiчне. 
Була у нас корiвка, радгосп менi порося подарував. Курей завели, город розбили. А от борошна i хлiба 
справжнього там ми не бачили. Був хлiб, але гороховий..."       

У червнi 1955-го, через сiмнадцять рокiв пiсля першого арешту, Рогову сказали: "Ви вiльнi!" 
Можна було їхати з тих непривiтних країв. Рогови вирушили на батькiвщину – в Донбас.       

Потiм Олександр Олександрович їздив до Москви, до Генерального прокурора Р.А.Руденка, щоб 
добитися повної реабiлiтацiї. Потрапив на прийом, мiж iншим, разом iз сином маршала Якiра. Дали 
довiдку про те, що за недоведенiстю звинувачення Рогов повнiстю реабiлiтований в обох справах.       
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Повернувшись пiсля заслання до Кiровська, Рогов працював завiдуючим виробництвом на 
цегельному заводi, потiм начальником шахт № 100 i № 1-2, заступником керуючого трестом "Кiров-
вугiлля" з виробництва 

11.  У 1969 роцi пiшов на пенсiю. Було йому тодi 66 рокiв.       

Кожного, хто буває в гостях у Олександра Олександровича, вражає скромнiсть, навiть аскетизм 
його самотнього побуту. Старий будинок, де жив вiн з 1922 року... Невеличкi кiмнатки, що давно не 
знають догляду господинi (дружина вмерла у сiчнi 1991-го). Допотопний чорно-бiлий телевiзор, 
витертi килими, важкi меблi зразка 50-х рокiв. Якiсь казеннi стiльцi. Пiч, яку треба опалювати 
вугiллям…  

Хочеться вiрити, що ми вже назавжди позбавились табiрного соцiалiзму, що нiколи бiльше чорнi 
"воронки"   не тривожитимуть  спокiй   наших  нiчних  вулиць,  що горезвiсна 58-а стаття  з  усiма  її 
14 пунктами, пiд яку можна було пiдвести кожного з громадян, нiколи не вiдродиться в наших 
законах. Хочеться вiрити. 

___________________ 
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В.В.АВЕРIНА 
 

       "Б О Ж О Ї   В І Р И" 

       Н Е  

       З Р І К С Я 
 

 

   Невмира Юхим Йосипович 
           

           Народився у 1914 роцi в с. Жовтневе Сватiвського району 

Луганської областi. Пiсля закiнчення фабрично-заводського учи-

лища працював майстром на Лисичанському заводi "Пролетар". 

Пройшов шляхами Великої Вiтчизняної вiйни вiд її першого до 

останнього дня. Нагороджений орденом Червоної Зiрки, медаля-

ми. Двiчi перебував пiд судом i вiдбував покарання за свої 

релiгiйнi переконання. Реабiлiтований у 1991 роцi. 

 
                     Ю.Й.Невмира. 

 
Багато зла й несправедливостi накопичилося у свiтi. Ще, здається, ледве-ледве – i затулять вони 

вiд нас сонце й зiрки. Тiшить, не дає згаснути промінцю надiї одне: на противагу всьому темному, що 
обплутало рiд людський, є й дiють iншi сили – сили свiтла. Є на землi сини i дочки Божiї, якi свято 
сповiдують принципи благочестивого життя, заповiти Iсуса Христа та його заповiді, що очищають 
душi: не убій, не вкради, шануй батькiв своїх, не завдавай зла iншим. На вiдмiну вiд тих, що цiнують 
тiльки земне, матерiальне, здатних заради благ та утiх мирських на угоди з совiстю, вiруючi 
заглиблюються у свiй внутрiшнiй свiт, вбачають головне своє призначення в духовному 
удосконаленнi. 

Так думає i говорить про свою вiру, про своє свiтовiдчуття мiй спiврозмовник Юхим Йосипович 
Невмира. Людина дивної долi, подвижник, який стiйко сприйняв i гiдно витримав усi страждання й 
злигоднi, що випали на його долю. 

З Невмирою можна погоджуватися або не погоджуватися, але в одному йому не вiдмовиш: вiн 
стiйкий i непохитний у своїх переконаннях. Юхим Йосипович не вмiє i не хоче пристосовуватися, 
кривити душею, догоджувати тим, хто сьогоднi при владi. Вiн говорить те, що думає, а не те, що, знає, 
хотiли б за скрутних ситуацiй вiд нього почути. Завжди i за будь-яких обставин. Чим би це йому не 
загрожувало. Й за всiєї поваги до своєї вiри поважає почуття тих, хто сповiдує будь-яку iншу. 
Переконаний: вiра без терпимостi – фанатизм, вiд якого один крок до насильства. 

Закон України "Про свободу совiстi і релiгiйні органiзацiї", ухвалений у квiтнi 1991 року, пiдвiв 
риску пiд багаторiчним переслiдуванням вiруючих з боку режиму. Войовничий атеїзм, зведений пiсля 
Жовтня 1917 року в ранг державної полiтики, накоїв чимало лиха. Не сподiваючись вiдлучити людей 
вiд церкви переконаннями, влада взяла на озброєння силовi методи. Висаджувалися в повiтря храми, 
розграбовувалося їхнє майно, посилювалися гонiння на священнослужителiв. Утискання, природно, 
породжували опiр, опiр – ще бiльшу жорстокiсть. Пiд жорна репресивної машини потрапляли тисячi й 
тисячi не тiльки служителiв культу, але й вiруючих. Одним з них став наш земляк Юхим Йосипович 
Невмира.  

Ю.Й.Невмира народився у 1914 роцi в селi Жовтневе Сватiвського району. Був третiм з п'ятьох 
синiв Йосипа Васильовича i Марiї Василiвни Невмир.  

У 1932 роцi Юхим поступає до фабрично-заводського училища при Лисичанському склозаводi 
"Пролетар". Пiсля закiнчення його працював майстром другої руки по витягуванню скла. Потiм – три 
роки служби в Червонiй Армiї. Увiльнившись у запас, повернувся до Лисичанська, влаштувався на 
роботу в позавiдомчу охорону промислових об'єктiв. 

Йшов на ту пору Юхимовi 25-й рiк. I вiн впевнено крокував по життю в ногу з такою ж молодою, 
як i вiн сам, країною. Пишався розмахом великих будов, ударних справ, по-доброму заздрив героям, 
на яких була дуже щедрою та дивна пора. Здавалось, що й вiн, Юхим Невмира, може стати таким же 
вiдважним i сильним, таким же корисним Вiтчизнi, якими були Чкалов, Стаханов, Ангелiна. 
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Хотiлося бути справжнiм господарем рiдної землi, робити, як закликала популярна в тi роки 
пiсня, казку билицею. 

Мешкав тодi Юхим у будинку свого двоюрiдного брата i його дружини Настi. 
Було тiсно, але тепло. Там i познайомився iз самою задушевною подругою Настi – Тонею. Через 

три мiсяці побралися. I одразу ж пiсля весiлля – повiстка з вiйськкомату. Запропонували вступити до 
будь-якого вiйськового училища. Юхим зупинив вибiр на Полтавському автотехнiчному. З 
повiдомлень газет, радiо знав: нова вiйна буде вiйною моторiв. Та й вабило його з дитинства до 
технiки, до машин.  

За один рiк Невмира пройшов прискорений курс навчання, i в квiтнi 1941 р. був "даний наказ 
йому – на захiд," у мiсто Чернiвцi, до самого кордону, куди вже пiдтягувалися ночами ударнi дивiзiї 
вермахту. Про це усi там знали, але говорити побоювалися. Нiкому не хотiлося бути звинуваченим у 
панiкерствi, викликати на себе гнiв начальства, а то й пiти пiд трибунал. 

Як тiльки влаштувався на новому мiсцi з житлом, викликав дружину. 
Зустрiв її у перших числах червня. До початку вiйни залишилося менш як три тижнi... 
Шляхами вiйни заступник командира автороти по технiчнiй частинi Юхим Невмира пройшов вiд 

її першого до останнього дня. Обороняв, а потiм визволяв Україну. Вiд берегiв палаючої вогнем Волги 
пiд Сталiнградом разом зi своєю частиною рушив на захiд. Завжди i скрiзь одним з перших пiднiмався 
в атаку, не губився у смертельно небезпечних ситуацiях. Тому й не був обдiлений нагородами. 
Обмивав з бойовими друзями орден Червоної Зiрки, медалi. День Перемоги зустрiв пiд Гамбургом 1. 

Усю вiйну Невмира був у гущавинi боїв, але не дiстав жодного поранення. А от для ударiв, якi 
обрушилися на нього, коли змовкли гармати, виявився надто уразливим. 

Демобiлiзувався у 1946-му. Повернувся до Лисичанська. I вiн, i Тоня (у червнi 1941-го вона 
буквально пiд вогнем нiмцiв, які входили до мiста, вирвалася з Чернiвцiв, дiйшла-доїхала до 
Лисичанська) ще зовсiм молодi, сповненi надiй. Юхим став викладати технiку водiння автомобiля, у 
чому за час служби в армiї став неабияким спецiалiстом. Жили з Тонею душа в душу. 

Народилася дочка Лариса. 
I тут сталася подiя, що розколола життя Невмири на двi частини. До Лисичанська переїхали iз 

Сватiвщини його батько i мати. Були батьки людьми вiруючими, i пiд їх впливом увiрував у погляди 
християн "Божої вiри" Юхим Йосипович. 

Одразу ж по тому, а йшов тодi 1948 рiк, у недавнього фронтовика почалися серйознi конфлiкти з 
системою. Попервах його просто попереджали: облиш релiгiю – добром таке не скiнчиться. Але ні на 
які умовляння Невмира не пiддавався. На нього стали тиснути сильнiше: звiльняли раз у раз з роботи, 
називали американським шпигуном, звинувачували в антирадянських поглядах, злiснiй ворожостi до 
iснуючого ладу. Погрожували судом. 

Вiра прийшла до Юхима Невмири, за його словами, зненацька, як осяяння. 
Вiн бачив її свiтло – iншi не бачили. I не хотiли, щоб бачив вiн. Немає, мовляв, такого i бути не 

може...  
Невдовзi Юхима заарештували.У камерi, куди привели,уже були його батько i двоє братiв. 

Усього ж їх, одновiрцiв, у Луганськiй областi судили тоді  п'ятнадцять чоловiк. Уся їх "провина" 
полягала в тому, що збиралися разом для молитов. Звинувачення ж зводило цi дiї в ступiнь 
контрреволюцiйної пропаганди, зради Батькiвщини. Дали всiм по 25 рокiв таборiв 

2. Йшов 1951 рiк, 
Невмирi виповнилося тридцять сiм. 

Про тi часи Юхим Йосипович пiзнiше скаже: "Страждав тiльки тодi, коли думав про дружину i 
дочку. Про себе не турбувався. За одкровiнням Божим знав, що довго не просиджу, що попереду – 
скоре звiльнення. Нiс свiй хрест із смирiнням". 

Вiдбувати покарання вiдправили у Кемеровську область. Суворий клiмат з морозами взимку до 
40 градусiв, суворий режим, скудне харчування, робота без свят i вихiдних. 

Невмиру поставили на лiсоповал. До мiсця роботи i назад (12 кiлометрiв в обидва боки) возили 
на вiдкритих автомашинах. Трапилося якось таке: шофер однiєї з машин не справився з керуванням, i 
вантажiвка пiрнула в крижану воду. Для 42 зекiв та поїздка виявилася останньою. А втiм, гинули вони 
майже щодня й з iнших причин. Вiд карцера, холоду, недоїдання... 

В один з днiв табором промайнула чутка про смерть Сталiна. Для Невмири, за його словами, таке 
не стало несподiванкою. Було, мовляв, Боже попередження. 

I от воно збулося. Невдовзi Юхима Йосиповича звiльнили. 
На волi, однак, побув недовго. Вiкна хрущовської "вiдлиги" знов стало затягувати морозними 

вiзерунками нетерпимостi. Почали посилюватися гонiння на iнакомислячих. Закон зони – "Крок 
лiворуч, крок праворуч – спроба втечi!" – став нiбито примiрятися й до тих, хто був на волi, але не 
вкладався у визначенi владою рамки поведiнки й мислення. Зокрема, спроба пiти у свiт релiгiйних 
уявлень прирiвнювалася до найважчих карних злочинiв. 
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Невдовзi виправдалися найгiршi передбачення Невмири. На нього завели нову справу з грифом 
"Секретно". Пролунав гонг для нового раунду поєдинку з карними органами. Поєдинку з 
непорiвнянним спiввiдношенням сил, iз законом, покiрним для однiєї з сторiн i невмолимо жорстоким 
щодо iншої. Iз введеною силовим прийомом у практику розправ презумпцiєю винуватостi. 

З протоколу допиту вiд 18 жовтня 1957 року: 

"З а п и т а н н я. Ви заарештованi за антирадянську дiяльнiсть, яку проводили пiд виглядом 
релiгiйних молитов. Ви це визнаєте? 

В i д п о в i д ь. Нi, не визнаю. Богу я молився, але антирадянською дiяльнiстю не займався. 
З а п и т а н н я. За вашими переконаннями, ви не будете захищати iз зброєю в руках Радянську 

державу? 
В i д п о в i д ь. Так, не буду. 
З а п и т а н н я. Радянська Конституцiя, наш Основний Закон, зобов'язує всiх громадян воїнської 

повинностi за необхiдностi захищати свою Батькiвщину iз зброєю в руках. Виходить, ви в цьому 
питаннi радянський закон не визнаєте? 

В i д п о в i д ь. Так, у цьому питаннi я радянський закон не виконаю, оскiльки вiн суперечить 
Божому закону, який для мене важнiше" 

3. 

З протоколу допиту вiд 21 жовтня 1957 року: 

"З а п и т а н н я. До якої релiгiйної течiї ви належите i як давно? 
В i д п о в i д ь. Я належу до релiгiйної течiї, яка називається "Божа вiра", увiрував у неї у 1948 

роцi. 
З а п и т а н н я. Релiгiйна секта, до якої ви належите, iменується сектою п'ятдесятникiв-сiонiстiв. 

Чому ви не показуєте про це? 
В i д п о в i д ь. Такої назви релiгiйна течiя, до якої я належу, не має. 
З а п и т а н н я. Якi завдання ставить перед собою ця вiра? 
В i д п о в i д ь. Виконувати Божi закони, жити по-Божому... 
З а п и т а н н я. Як це робилося практично? 
В i д п о в i д ь. Практично, ми – всi вiруючi – живемо по Божому писанню, перiодично 

збираємося одне в одного на молитви" 
4. 

Допити тривають. На боцi слiдчого – закон i вся сила держави. У Невмири – тiльки його вiра. I 
вiн, спираючись на неї, захищає своє право не брати в руки зброю з такою ж переконанiстю, з якою в 
роки вiйни з тiєю ж зброєю в руках боронив вiд ворога свою країну, свiй народ, свою дружину Тоню, 
свою ще не народжену дочку Ларису. Вiн нi в чому не вважає себе винним. Йому говорять: "Ви 
залучали до групи нових членiв, що за законом забороняється". 

Вiн вiдповiдає: "Не можна примусити людину проти її бажання прийняти ту або iншу вiру. Бог 
сам обирає тих, хто поверне до нього свою душу i серце". 

"Будучи активними учасниками антирадянської секти, – вiдзначалося в матерiалах справи, – 
Невмира та його одновiрцi потай вiд органiв влади i пiд виглядом молитов проводили шкiдливу, 
антирадянську, реакцiйну дiяльнiсть, використовуючи релiгiйнi забобони окремих осiб i залучаючи до 
секти нових громадян, переважно молодь. На своїх молитвах i збориськах пiдсуднi знайомили 
присутнiх з релiгiйною пiдривною лiтературою, схиляли учасникiв секти до виїзду з СРСР до 
Палестини, закликали не вiдвiдувати театрiв i кiно, не читати радянську лiтературу, не брати участi у 
громадському життi держави..." 5 

Слова "антирадянський", "антирадянська" багато разiв промовлялися у ходi слiдства i суду, хоча 
за чинними на той час законами нiяка релiгiя не вважалася антирадянською. Заплющувалися очi на 
проголошену в країнi свободу совiстi, на те, що законом не передбачалися переслiдування за релiгiйнi 
переконання. 

Як важливi докази фiгурували у ходi слiдства вилученi в Невмири рукописи, визнанi 
антирадянськими. Вони й понинi зберiгаються в архiвнiй справi. 

Розкриємо одну iз сторiнок "крамольного" блокнота, почитаємо (текст дається iз збереженням 
орфографiї i пунктуацiї): 

     Вот по морю быстро  
     Плывет параход 
     И сигнал оттуда 
     Готовся народ 
 
     На том параходи 
     Сам судья земли 
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     Приготовте дети 
     Вы сердца свои 
     Мимо не пройдеш ты 
     В этот параход 
     Ибо в него только 
     Один узький вход... 

Окремо виписанi i видiленi пiдкреслюванням у матерiалах справи такi "пiдривнi" чотиривiршi: 

     "...Забудем мы страданья 
     И все горе там пройдет 
     Там увидим ручьи с медом 
     Из гор вино потечет..." 
     "Скоро все те истребятся 
     Кто на Сион не пойдет 
     Кто не любит Палестину 
     Тот спасенья не найдет". 

Любов до пагорба Сiон i платонічне бажання поїхати до Палестини обернулося для Невмири 
дорогою у прямо протилежному напрямку – у Мордовськi табори. У 1957 роцi йому дали другий 
строк – 10 рокiв. Обласний суд засудив Невмиру до 25 рокiв (смертна кара була на той час скасована), 
але в сiчнi 1958-го Верховний суд УРСР зменшив міру покарання до 10 рокiв 6. 

Згадує Юхим Йосипович: 
"В Мордовiї було полегше, анiж у Карагандi. Тут нам дещо платили за роботу, отже, могли 

прикупати продукти. В окремих табiрних пунктах утримувалися вiруючi рiзних конфесiй. Кожна 
дотримувалась своїх поглядiв, поважаючи вiру i почуття iнших. У молитвах до Бога починали i 
закiнчували кожний день. Анi бiйок, анi крадiжок, анi лихослiв'я. 

Робили ми там меблi. Дуже непоганої якостi, до речi. Коли вiдсидiв пiвстроку, викликало на 
розмову табiрне начальство: "Зречешся вiд своєї вiри – одразу звiльнемо". Про таке я й слухати не 
хотiв. Вiдбув строк повнiстю" 7. 

"У випробуваннях, що випали на мою долю, – сказав на прощання Невмира, – нiкого не 
звинувачував i не звинувачую зараз. У головнiй молитвi Iсуса Христа сказано: "Вибач нам грiхи нашi, 
як i ми вибачаємо тих, хто грiшив проти нас". Тому я нiкому нi звинувач i не суддя. Нi на кого не таю 
злоби за те, що на довгi роки був вiдiрваний вiд дому. Вiд сiм'ї. Така, виходить, була менi послана 
доля. 

Господь перевiряв мене на мiцнiсть вiри. Без остраху чекаю на кiнець свого перебування на 
грiшнiй землi. Нехай страхаються тi, в кого нечиста совiсть". 

___________________ 
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СВІДЧЕННЯ УЧАСНИКІВ І САМОВИДЦІВ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ 

 
I.І. КРИУЛЯ 

У  КРАЮ ВIЧНОЇ МЕРЗЛОТИ 
 

Iнколи хочеться про все те страхiтливе минуле забути. Але не виходить. Не йде воно з 
пам'ятi. А нещодавно знов нагадало про себе старе прохання: "Розкажи, мовляв,  про 
пережите!" I цього разу я не змiг не пiдкоритися. Дiйсно, хто, крiм нас, колишнiх в'язнiв 
ГУЛАГу, зможе доповнити вже повiдане про нього новими життєвими подробицями, 
особистими спогадами? Хто не дозволить мовчки поховати правду про Колиму, як у свiй час 
ховали в її вiчнiй мерзлотi сотнi тисяч винних i невинних спiввiтчизникiв – розстрiляних, 
закатованих, померлих вiд голоду й холоду, нестерпних знущань? 

Тiльки-но взявся я за ручку – пригадався старий анекдот. Хтось запитує у спiврозмовника: 
– Знаєш, який будинок найвищий у нашому мiстi? 
– Знаю, триповерхова школа. 
– Нi. Прокуратура. 
– Але ж вона одноповерхова. 
– Зате з неї... Колиму можна побачити. 
I таку можливiсть з середини тридцятих рокiв надавали у нас дуже багатьом... З дорогою на 

казенний кошт i арештантською робою на додаток.       
 
Я пробув на Колимi одинадцять рокiв (10+2–1: розшифровка цiєї арифметики нижче). Багато 

чого бачив там на власнi очi. Багато про що довiдувався уже на волi – з газет, журналiв, книжок. Отже, 
маю про край вiчної мерзлоти досить повну уяву.       

З початком iндустрiалiзацiї на територiї обширного регiону пiвнiчного сходу Якутiї, 
Магаданської областi i ряду районiв Чукотки, по берегах Колими i рiчок, що впадають у неї, геологи (i 
на радiсть, i на погибель спiввiтчизникам) розвiдали незлiченнi запаси корисних копалин – золота, 
срiбла, вольфраму, слюди. Постало питання: як освоювати цi родовища? Вiдповiдь була знайдена 
скоро i виявилася на диво простою – використовувати працю засуджених: i карних злочинцiв, i 
полiтв'язнiв ("контрикiв" – мовою зони).       

Передусiм їх силами почали будувати 1000-кiлометрову шосейну дорогу вiд Магадана до 
Сусумана, Усть-Нери та iнших тамтешнiх поселень. Одночасно закладалися рудники та шахти, 
обгороджувалися колючим дротом та забудовувались бараками численнi табори НКВС.       

Справу було поставлено на широку ногу, що незабаром стало вiдчуватися у багатьох сторонах 
життя величезної країни. Заради "дешевого" колимського золота примножували й робили бiльш 
жорстокими свої вироки суди та рiзного роду позасудовi органи – "двiйки", "трiйки", особливi наради 
тощо. "Потрiбнi робочi руки!"– волав ГУЛАГ. Сталiнська Фемiда брала пiд козирок.  

На схiд везли й везли засуджених, доставляли все необхiдне для життєдiяльностi нового 
"архiпелагу". На захiд поспiшали состави з багатствами колимських надр. А от людей, що поверталися 
пiсля вiдбуття термiну "покарання", було дуже мало. Однi до свого визволення не доживали, iншим 
перiодично "додавали" по кiлька рокiв  (причина завжди знаходилася), третiх вiдпускали на свободу, 
але без права виїзду на материк...       

Моя "Колима" почалася у 1937-му. Було менi на ту пору дев'ятнадцять рокiв. Працював у секторi 
технiчного нормування при техвiддiлi заводу iм.Косiора (нинi завод iм. Пархоменка в Луганську). 21 
липня дiстав завдання провести хронометраж токарних робiт у механiчному цеху. Там мене й 
розшукав молодик з вiйськовою виправкою у цивiльному одягу. Пiдiйшов i приголомшив: 

– Ви заарештованi! Слiдуйте за мною... 
Я машинально вимкнув секундомiр. Ледь чутно клацнула його голiвка, i з тим звуком назавжди 

закiнчилась моя юнiсть  i на довгi роки – свобода.       
Того ж дня я опинився в одиночцi мiськвiддiлу НКВС. Цiлий тиждень нiкуди не викликали. Впав 

у вiдчай. Чому, за що арештували?       
На перший допит повели вночi. З ходу обвинуватили в контрреволюцiйнiй дiяльностi. Суворо 

запитали: 
– Хто тебе завербував у ворожу органiзацiю? 
Я не знав, що вiдповiдати: нiхто й нiкуди мене не вербував. 
– Заперечуєш? Пiшли з нами! 
В коридорi наказали сiсти на вiдкидну лавку в позi "смирно" i наказали: "Не ворушися!" Поруч в 
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таких же незграбних позах сидiли iншi затриманi. Деякi час вiд часу, не витримуючи мордування 
сидiнням, падали. Їх обливали водою i знов усаджували. Самi слiдчi називали таке вигадане ними 
знущання "методом активного дiзнання". На камерному жаргонi це звучало простiше: "Показувати 
кiно". Мабуть, тому, що лави були такими саме, якi стояли тодi у залах для глядачiв кiнотеатрiв. Мука, 
всупереч її на перший погляд примiтивностi, виявилася жахливою. Чорти в пеклi до такого б не 
додумалися!       

Повернувся ледве живий до камери, а там – "пiдсадна качка". Олександр Карпович (так він 
відрекомендувався) iз запалом взявся "просвiщати" мене:       

– Iз слiдчими не сперечайся, в усьому погоджуйся. Пiдписуй будь-якi папери, якi будуть давати. 
Ти ще молодий, попрацюєш трохи в таборi – i вiдпустять додому. А почнеш пручатися, щоночi будуть 
у "кiно" водити. Такого нiхто не витримував. Не витримаєш i ти. Тiльки нашкодиш собi...       

Я не повiрив провокатору i на черговому допитi не пiдписав власноручно написаний слiдчим 
протокол, не дав "показань" на "спiльникiв". Слiдчий Шевченко став погрожувати побиттям i 
карцером без їжi. Я вiдповiв, що скаржитимуся його начальству.       

I тiєї ж хвилини до кабiнету увiйшов начальник мiськвiддiлу НКВС Шапiро. 
– Наша контра хоче вам скаржитися, – сказав йому слiдчий. 
– Цей шмаркач? 
Начальник врiзав менi дзвiнкого ляпаса й пiшов далi. 
– Кому ще хочеш скаржитися? 
Я розважливо промовчав. 
Невдовзi з одиночки перевели мене в iншу камеру. В нiй – тiснота, сморiд вiд парашi, вiд давно 

немитих тiл, бруд. Навiть клаптик неба, видимий крiзь заґратоване вiконце з козирком, здавався 
брудним. На площi в шiстнадцять квадратних метрiв тiснилося двадцять чоловiк. Похмурi обличчя. 
Люди майже не рухалися, сидiли мовчки. Нiхто не знав, за що арештований.       

Кiлькома мiсяцями ранiше арештували мого батька. Працював вiн у луганському депо слюсарем. 
Його теж звинуватили в контрреволюцiйнiй дiяльностi. Довгий час я нiчого не знав про долю батька. 
Багато разiв писав в рiзнi iнстанцiї, але вiдповiдей не одержував. I тiльки 20 серпня 1991 року 
надiслали справку з Прокуратури УРСР про його реабiлiтацiю.       

В листопадi, коли вже добряче похолодало, я в парусинових туфлях, в легенькому пальтецi 
крокував у колонi таких же "контрикiв" вулицями рiдного Луганська вiд тюрми до вокзалу. Там на нас 
чекали пофарбованi в червоний колiр призначенi для перевезення худоби вагони. Крiзь вiдчиненi 
дверi вагона побачив перелякану матiр. Мати вмовляла солдата-охоронця дозволити передати торбину 
сухарiв, плакала.       

Через мiсяць приїхали на станцiю Михайло-Чесноковська. Неподалiк вiд неї, в мiстi, що 
називалося за iронiєю долi Свободним, розмiщалося Головне управлiння таборiв НКВС на Далекому 
Сходi – установа, яка щодня ставила жирний хрест на свободi тисяч громадян. 

Висадка з вагона, переклик. Почувши своє прiзвище, зiскочив на землю. 
– За якою статтею засуджений, на який строк? 
– Не знаю, – вiдповiв я. 
– Так знай! Дала тобi "трiйка" за злонавмисну твою контрреволюцiйну дiяльнiсть десять рокiв. I 

будь задоволений, могли й бiльше дати. Врахували, мабуть, молодiсть. 
– Зекономили кулю, – прокоментував винесений менi вирок зек iз стажем. – Дякуй Боговi й 

молися за суддiв. 
Дув сильний холодний вiтер. Йшов снiг. В моєму життi починався новий етап. Яким вiн буде?      

Розмiстили нас у табпунктi № 13, а потiм перевели в № 1. Видали одяг: тiлогрiйку, шапку з 
мiшковини на ватi, з такого ж матерiалу чунi, рукавицi. В усьому однаковому стали однаковими й ми, 
зеки. Iнститутськi професори й розкуркуленi, партпрацiвники й колишнi вiйськовослужбовцi, вчителi, 
лiкарi, робiтники, колгоспники.       

Працювали на спорудженнi пiдпiрної стiнки перону залiзничної станцiї, в кам'яному кар'єрi. 
Втомлювався я попервах страшенно, страждав вiд голоду й холоду. Життя здавалося нестерпним.       

З вiдчаю написав тодi листа братовi, що жив у Москвi. Одержав вiд нього посилку, в якій 
виявилися сухарi i костюм. Сухарi з'їв, а за костюм неждано-негадано отримав ще два роки.       

Що ж трапилося? Дiзнався про костюм мiй табiрний "вихователь" – Севастьянов Iван 
Миронович. Такий, як i я, засуджений, тiльки не за "полiтику", а за побутовий злочин, через що й 
користувався в адмiнiстрацiї деякими привiлеями: карних злочинцiв вона в барачнiй iєрархiї ставила 
на щабель вище за нас, "контрикiв". З них формували так звану внутрiшню охорону, їм доручали 
виконання рiзних господарських функцiй, зокрема, роздавання їжi. А деякi з благословiння табiрного 
керiвництва за сумiсництвом з вiдбуттям покарання займалися "вихованням" зекiв - новачкiв з нижчої 
касти.       
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Помацавши костюм, вихователь впевнено сказав: 
– Не носити тобi його. Вiдберуть "урки". Але можу виручити – взяти на схороннiсть. 
За своєю наївністю я погодився, а через кiлька днiв мене звинуватили в "пiдготовцi до втечi" i 

потягли у карцер. Потурбувався про це, як я потiм довiдався, мiй "наставник". Розрахунок його був 
простий i безпрограшний: залякати мене, щоб i думати забув про костюм, а то й пiдвести пiд ще бiльш 
солiдний строк – на втiкачiв накладалися тодi найсуворiшi покарання. Що ж до доносiв та наклепiв, то 
в таборi вони потрапляли на благодатний ґрунт.       

7 жовтня 1940 року Судова колегiя у карних справах Амурського обласного суду за ст.19-82 ч.1 
КК РРФСР додала менi, "пiдозрюваному у замишленнi втечi", ще два роки позбавлення волi. От i 
настав час розшифрувати наведену ранiше формулу "10+2–1": до основного строку дали "доважку", а 
потiм, взявши до уваги залiки робочих днiв, один рiк "скостили". Вийшло 11 рокiв. Їх я й вiдбув.       

Спочатку Свободний уявлявся менi краєм землi, але невдовзi я переконався, що це далеко не так. 
У 1940 роцi у складi великої групи засуджених вiдправили мене етапом залiзницею до мiста Находка, 
а звiдти пароплавом "Дальбуд" – у бухту Ногаєво – морськi ворота Магадану. Подальший шлях привiв 
у Сусуманський район, на шахту "Комсомолець".       

Через багато рокiв увесь свiй зекiвський шлях я простежив по картi. I з трудом повiрив очам: 
проїхав усю країну iз заходу на схiд, та ще й дав чималий "крюк" на далеку пiвнiч, у бiк Льодовитого 
океану. Неможливо уявити собi мiсцевiсть бiльш несприятливу для людини, анiж та, в якiй я 
опинився. Довга, обпалююча морозами зима i коротке, виснажливе лiто. Багато льоду i снiгу, мало 
сонця. I мiцна, як гранiт, вiчна мерзлота, яка ревно приховує в собi золото, iншi дорогоцiннi та рiдкiснi 
метали. I вiддає їх лише в обмiн на людськi сили, здоров'я, а то й життя.       

У тих суворих краях вiдбув я весь строк, що залишався менi.       
У шахтах зеки працювали по 12 годин на добу, виконували всi операцiї виробничого циклу: 

бурили шпури, пiдривали їх, доставляли у вiдвали золотоноснi пiски. Розроблялися вони вручну, 
знаряддями працi служили кайло i тачка. Я щозмiни вiдвозив на промивку по 200 i бiльше тачок, що 
значно перевищувало норму. За це одержував кiлограм хлiба i тричi на день – приварок. Тим же, хто з 
нормами не справлявся (переважно людям, якi не займалися ранiше фiзичною працею), доводилося 
дуже скрутно. I хлiба їм давали менше, i приварком обмежували. Принцип: "Немає норми– немає 
стерпного харчування" обертався для багатьох ув'язнених швидким виснаженням i смертю.       

Наш табпункт, як i всi iншi на Колимi, мав специфiчний мiкроклiмат, зекiвський контингент жив 
тодi за своїми законами, спiлкувався з допомогою власної мови – жаргону. З маси жаргонних табiрних 
слiв найбiльш вживаним було, безперечно, – "пайка". На неї молилися, як на iкону, спiйманого на її 
крадiжцi побивали смертним боєм. Бували випадки, коли зек, вiдчуваючи нестерпнi муки вiд голоду, 
вiддавав за шматок хлiба свiй одяг i ... гинув вiд холоду.       

Їжу нам доставляла i роздавала госпобслуга (нагадаю: з числа карних злочинцiв). З'являлася вона 
в барацi невдовзi пiсля побудки. Приносили хлiб (уже порiзаним i зваженим), а також баланду (суп) i 
чай. У ходi роздачi нерiдко розiгрувалися невеличкi iмпровiзованi сценки. 

– Менi пайку на мене й на сусiда! 
– Сусiда живий? 
– Живий. 
– Ей ти, пiднiми голову,– кричить роздавач "сусiдовi". I якщо команда виконувалася, давав 

пайку. В iншому разi той, хто просив лишку, дiставав ляпаса. 
Коли розпочалася Велика Вiтчизняна, шахта прикрасилася новими плакатами – грiзними i 

закличними: "Смерть саботажникам i симулянтам!", "Тiльки вперта, самовiддана праця доведе 
патрiотизм Батькiвщинi!" Найбiльший плакат встановили прямо у вибої (у нас застосовувалася так 
звана вiдкрита система розробки), пiд шестиметровим портретом Й.В.Сталiна. Створювалося 
враження, що вождь, дивлячись нам прямо у вiчi, говорив: "Кожен грам видобутого золота – удар по 
ворогу!" I багато хто з нас не шкодував сил для таких ударiв. Батькiвщина образила нас дуже жорстко, 
але ми не могли допустити її образи...      

Я, наприклад, у той час доставляв у вiдвал за змiну вже по 250 тачок, тримав одне з перших 
мiсць. Потiм, коли через багато рокiв, уже на волi говорив про це друзям i знайомим, деякi з них менi 
не вiрили. Але що тут особливого? Був молодий i здоровий, набув потрiбних навикiв. Та й кiлограм 
хлiба треба було вiдпрацьовувати!       

Вiйна точилася вiд нас далеко, та iнформацiя про неї до володiнь ГУЛАГу доходила регулярно й 
багато в чому була навiть бiльш повною за ту, яку дiставали спiввiтчизники на волi з газет i радiо. 
Адже всi данi ми черпали не з офiцiйних повiдомлень, якi пройшли найсуворiше сито цензури, а з 
вуст живих людей, що вирвалися з пожежi вiйни, обпеклися її полум'ям. Потоками прибували до 
таборiв власiвцi, бандерiвцi, добряче посивiлi бiлоемiгранти.       
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З'явилося в наших краях i багато звiльнених з нiмецької неволi радянських вiйськовослужбовцiв, 
спецпоселенцiв – висланих за сталiнським велiнням з мiсць свого традицiйного проживання калмикiв, 
чеченцiв, кримських татар. Тодi ж прибуло кiлька етапiв "нових" зекiв – каторжан, вдягнених у брюки 
з смугастої тканини i тiлогрiйки з нашитими на грудях i спинi номерами. З усiм цим новим 
поповненням адмiнiстрацiя церемонилася ще менш, анiж з нами. Їх використовували на 
найшкiдливiших i небезпечних роботах – в уранових i вольфрамових рудниках. Силiкозний пил 
швидко косив людей. Вихiд для бiльшостi був один – у колимську вiчну мерзлоту.       

"Каторжникам" давали по 25 рокiв. Припустимо, така жорстокiсть у рядi випадкiв пояснювалася 
умовами воєнного часу. А за що одержували по 5-10 рокiв в'язнi довоєнних "призовiв"? Та за що 
завгодно. Пам'ятаєте приведений на початку цих спогадiв анекдот щодо прокуратури? Так ось за 
нього запросто могли надовго посадити i того, хто розповiдав, i тих, хто слухав.       

До речi, один табiрний анекдот народився буквально в мене на очах. 
Питають у тiльки-но прибулого зека: 
– Тобi скiльки дали? 
– Двадцять п'ять. 
– За що? 
– Та нi за що. 
– Брешеш. Нi за що бiльше десяти не дають. 
Смерть в'язнiв у таборах була звичним явищем, яке не привертало до себе нiякої уваги, 

запам'ятовувалось тiльки щось неординарне, особливо жахливе.       
Якось до часу розводу (виводу на роботу) на нашiй шахтi один в'язень прив'язав собi на шию, 

приховавши пiд комiром куртки, два "патрони" з  амонiтом (вибухiвка, що застосовувалася на 
розробках для пiдриву шпурiв), з детонатором i бiкфордовим шнуром. На шикуваннi пiдпалив шнура i 
з вигуками "За Батькiвщину!", "За Сталiна!" кинувся вздовж зцепенiлої колони. Пролунав вибух. 
Голова того, хто бiг, злетiла на кiлька метрiв вгору.       

Чинили самогубство й iншi зеки, в яких уривався терпець. Тi, хто вже вичерпав свої сили у 
цiлоденнiй боротьбi за виживання, хто не мiг бiльше терпiти знущань з боку адмiнiстрацiї i обслуги.       

Одинадцять зим провiв я на Колимi. Найстрашнiшою з них виявилася перша воєнна – 1941-1942 
рокiв, яка ледве не стала для мене останньою.       

За холодної пори року всi ми спали в тому ж одягу, в якому ходили на роботу: в бушлатах, 
тiлогрiйках, ватяних брюках i шапках. Вiд холоду вони якоюсь мiрою рятували. А от проти iншої 
напастi захисту ми не мали.       

Пам'ятаю, прокинувшись одного ранку, я злякався вигляду сусiди по нарах: все обличчя в кровi. 
Машинально провiв рукою по своїх щоках i вiдчув липку вологу. Поглянув на долоню – червона. 

На нас пiшли у наступ тифознi вошi. Насiдали, як бджоли на солодке. Забуваючись ночами у снi, 
зеки машинально давили цих гидких комах на своєму тiлi, являючи на ранок страхiтливе видовище. 
Табiрники iз стажем не на жарт стурбувалися, знали: як i будь-яка iнша бiда, воша одна не приходить.       

...Почалася епiдемiя висипного тифу.       
Хвороба нещадно косила нашого брата. Та й чого б їй було не лютувати: здоровi i хворi лежали 

впритул один до одного на тiсних двоповерхових нарах бараку. Щодня з нього виносили по кiлька 
чоловiк. Тих, хто захворiв, – у тифозний барак, а тих, у кого на ранок брови не вкривалися товстим 
шаром iнею, – у морг. А втiм, це було майже одне й те ж саме. Тиф мало кого випускав з своїх цупких 
пазурiв. Лiкарi нашi виявилися перед ним безсилими.       

Щоранку до бараку входив лiкпом (лiкарський помiчник) з кiлькома градусниками i запитував: 
– Хворi є? 
Хворi помовчували (кому ж охота самому напрошуватися на той свiт!). За них вiдповiдали 

сусiди, що побоювалися зараження: 
 – Є, є! Йди сюди! 
Мiсця, що звiльнялися на нарах, не тiльки не дезінфiкували, але й не мили.       
Серед тих, хто захворiв, опинився i я – температура стрибнула за сорок. Помiстили до тифозних. 

I не вийти б менi з того бараку живим, якби не щасливий випадок. Приїхала з Магадана комiсiя. 
Жiнка-лiкар зупинилася бiля мене. Потримала за руку, оглянула язик, очi. I владним голосом 
розпорядилася: 

– Цього звiдси забрати! В нього не тиф, а запалення легенiв. 
Хворiв я довго, але врештi-решт видужав.  
– Дуже пофартило тобi, хлопче, – сказав табiрний лiкар. – З хворобою в такiй формi в наших 

умовах виживає один з тисячi... 
Тiла померлих тiєї зими не встигали вивозити i укладали у штабелi в одному з баракiв. А коли 

вже для них не вистачало мiсця, становили їх сторчака, впритул одне до одного. Трупи миттєво 
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замерзали, являючи видовище не для осiб iз слабкими нервами. Цим, до речi, користувалися деякi з 
в'язнiв, аби ухилитися вiд роботи. Перед розводом, протискувалися промiж вчорашнiх живих, 
затуляли очi й прагнули не дихати, коли поруч з'являвся хтось з обслуги чи охорони. Деяким таке 
перевтiлення у "мерцiв" вдавалося по кiлька разiв. Тих же, кого викривали, нещадно били.       

А як ховали тодi на Колимi? На нашiй шахтi у Чай-Ур'їнськiй долинi, яку ми називали долиною 
смертi, робили так. За яких-небудь метрiв 500 вiд табпункту виривали на двометрову глибину 
траншею шириною 1,5 метра i довжиною 200-300 метрiв. До неї й скидали щодня трупи. Коли 
траншея наповнювалася, засипали – i все, нiяких слiдiв. Були люди – i не стало. I могили їх не 
розшукаєш.       

У листопадi 1948 року я був звiльнений з табору без права виїзду в центральнi райони країни.  
Відповідний документ зберігаю в своєму домашньому архіві. До речі, на ньому, на місці для 

фотокартки (де б її було там узяти!) – дактилоскопічний відбиток вказівного пальця моєї правої руки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Через вiсiм рокiв на мою пiвнiчну адресу надiйшла довгождана довiдка про реабiлiтацiю: 
 
МЮ УРСР                                                              Якутська АРСР, 
      
Ворошиловградський обласний суд                  селище Усть-Нера, 
                            в/о "Розвiдник" 
23/VIII 1956 
м.Ворошиловград                                                  КРИУЛI 
                                                                       Iвану Iвановичу 
 

ДОВIДКА 
      
Справа по звинуваченню гр-на Криулi Iвана Iвановича переглянута президiєю 

Ворошиловградського обласного суду 23 липня 1956 року. Постанова вiд 19 листопада 1937 року 
скасована i справа  судочинством припинена з повною реабiлiтацiєю.  

Голова Ворошиловградського 
обласного суду                                                                         (Кравцов) 
 
З одержанням цiєї довiдки, через 11 рокiв пiсля арешту, я перестав бути зеком, зміг повернутися 

додому.  
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Г.П.ШЕПЕЛЄВ 

ВТЕЧА З ПЕКЛА 
 
З роками все частiше повертаюся думками в минуле. I бачу себе в ньому, залежно вiд 

настрою, у рiзних обличчях: безтурботним пiдлiтком, безправним робiтником "куди пошлють", 
впевненим у собi солдатом-фронтовиком...      

Народився я в 1913 роцi в сiм'ї селянина с.Малоiванiвка Перевальського району. Дiтей у 
моїх батькiв було восьмеро: чотири сини, чотири дочки. Жили, як i бiльшiсть односельчан, 
невибагливо. Все, що мали, дiставалося нам важкою працею. У врожайнi роки не голодували, 
але й особливого достатку не знали. Кожна рiч, яку купували, служила до дiрок, як латана-
перелатана ковдра, з якої в один недобрий день усе наше життя  полетiло раптом пiд укiс...                  

У 1929 роцi батьку, Павловi Iвановичу Шепелєву, виповнилося 48 рокiв, стiльки ж було 
тодi й матерi, Докiї Митрофанiвнi. Сорок вiсiм... Чудовий вiк, як бачиться менi сьогоднi з висоти 
вiсiмдесяти прожитих лiт. Уже переступлений порiг зрiлостi старшими дiтьми, уже почутi 
солодкi слова "дiд" та "баба" вiд перших онукiв. Та й в самих ще чимало планiв у головi й сили 
в руках. Радiти б життю, що за тодiшнiми стандартами вважалося цiлком пристойним, лиха-
горя не знати. Доля розпорядилася iнакше.      

 
З революцiєю прийшли в село новi слова: бiдняк, середняк, пiдкуркульник, куркуль... Попервах 

ними нiби бавилися, та незабаром стали вже й обпiкатися: класова боротьба жартiв не любила. Одних 
пiдносила на вищий щабель, iнших...  лiквiдовувала. До кого була ближче наша родина? Чiтких меж 
не iснувало, долю людини могли вирiшити випадок, чиясь примха, добра або зла воля.      

Спочатку батько активничав у комнезамi – комiтетi незаможних. Свою роль у ньому розумiв 
просто: виручати тих, хто бiдував, дiяти за велiнням совiстi. Приклад. Одного разу, саме в розпал 
громадянської вiйни, батько разом з деякими iншими комнезамiвцями вiдiбрав у багатого сусiда 
Кривицького кiлька голiв худоби для загону зголоднiлих червоноармiйцiв. Кривицький не збiднiв, 
взяли в нього не дуже багато, але злiсть затаїв. I коли через деякий час у село увiйшли бiлi, 
наскаржився офiцерам на "бiльшовицьких прихвоснiв".      

За батьком з'явилися солдати в погонах. Побачили лiтню людину в лiжку – батько тодi дуже 
застудився, схуд, зарiс густою щетиною. 

– Що з ним? 
– Захворiв. Тиф, мабуть, – не розгубилася мати. – Застереглися б ви,  солдатоньки... 
– Коли тиф, без нас упокоїться, – пролунало у вiдповiдь. Гучно стукнули приклади. Солдати 

пiшли. I ще в кiлькох схожих випадках доля нас милувала. А потiм повернулася iншим боком. Батько 
з матiр'ю неждано-негадано потрапили до списку тих, кого намiтили розкуркулювати. Що ж 
трапилося?      

Для мене це й зараз загадка. Скорiш за все, далися взнаки мотиви особистого характеру. Людьми, 
що прийшли тодi до влади, нерiдко керували не кращi почуття. Брали гору заздрiсть, пустi образи, 
амбiцiї... Не раз чув я вiд старших, нiби тодiшнiй голова сiльради надто вже настiйно сватався до моєї 
сестри, двадцятирiчної Анастасiї. I коли вона вiдмовила, пригрозив: ти, мовляв, пошкодуєш...      

Як би там не було, чинити самосуд прийшов до нашої оселi той самий голова. I зараз, варто 
тiльки захотiти, заплющу очi й бачу, як стрiмко тягне вiн на себе вже згадувану вище ковдру, як з 
ревiнням летять з неї на пiдлогу молодшi брати i сестра. Пiд їх голосiння й вiдбувався процес нашого 
"розкуркулювання".      

Забрали тодi у нас все. Перелiк його, до речi, зберiгся в моєму невеличкому особистому архiвi: 

– будинок на двi кiмнати з кухнею,   – стайня, 
– лiтня кухня,     – бричка, 
– амбар,    – лiнiйка, 
– клуня,     – двi корови, 
– сарай,     – двоє коней, 
– корiвник,     – свиня. 

 
Що можна сказати про те батькiвське добро? Мали тiльки найнеобхiднiше, щоб не ласитися на 

чуже, не ходити по веснi з простягнутою рукою до бiльш працьовитих, удачливих господарiв. Були 
одними з тих із сошкою, за кожним з яких стояли семеро з ложкою. До односельчан, якi загордилися 
тим, що не мають нi кола, нi двора, нiякої поваги не вiдчували. Ставлення ж ледащих до людей 
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 План подвір’я Шепелєвих.  

З особистого архіву автора спогадів. 

роботящих i заможних, за відвертої пiдтримки нової мiсцевої влади, стало нестерпним. Жорстоким, 
безжалiсним.      

На нашу користь було тодi 
одне: виселяли влiтку. А подеку-
ди  над такими ж саме,  як ми,   
такий же неправий суд чинили i 
в осiнню негоду,  i в зимовi мо-
рози.Залишали рiдну оселю з ва-
жким каменем на серцi. Плака-
ли. Здавалося, таке не можна п-
ережити...      

Втративши дах над голо-
вою i засоби до iснування, бать-
ки вирушили з нами, дiтьми, в 
мiсто Алчевськ, де жила моя 
старша сестра Ганна. Тулилися 
попервах у лiтнiй кухнi, а до зи-
ми нам i цiлу кiмнату видiлили.      

Так почався новий перiод 
нашого життя. Врятувало тодi 
нас те, що батько був майстром, 
як мовиться, на всi руки. Змiг 
швидко переквалiфiкуватися з 
селянина на робiтника.      

Пiшов працювати ковалем 
на спорудженнi фабрики-кухнi 
для робiтникiв металургiйного 
заводу. I мене вирiшив взяти до 
себе учнем. Начальство не супе-
речило, розумiло: з нами нiякого 
клопоту не виникатиме, добряче 
побитi життям, обидва ми буде-
мо покiрливими i невибагливи-
ми...      

Отож, ми удвох працювали, 
приносили якiсь грошi додому. 
Самi ж харчувалися в робiтничiй 
їдальнi. До речi, ходити до тiєї 
їдальнi слiд було з власною 
ложкою. Й упродовж усього 
обiду за нею пильнувати. Бо 
варто було хоча б трохи 
замрiятися, як ложку "уводили". 
Недарма  ж  була  тодi  в  нашому  робiтничому середовищi популярною пiсенька з таким куплетом: 

 
Во столовой ложки крали. 
Их к столу там приковали. 
Но нашелся хитрый вор: 
Со столом он ложку спер. 

 
Того, що заробляли ми з батьком, ледве-ледве вистачало, щоб сiм'я могла зводити кiнцi з 

кiнцями. Працювали ми, нагадаю, удвох з батьком, мати з меншими дiтьми залишалася вдома, 
поралася по господарству. Було дуже важко, та не краще жили й багато з наших сусiдiв, з тих, хто 
працював поруч з нами на будовi.      

Та тiльки-но почали ми звикати до мiських умов iснування, як звалилася на нас нова бiда. 
Виявилося, що пильнi товариші, вiдповiдальнi за проведення колективiзацiї i нещадне знищення класу 
"куркулiв", не дрiмали, недарма їли свiй хлiб з маслом. Про нас вони не забули.      
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Влiтку 1930 року нам наказали з'явитися з речами на залiзничний вокзал "на предмет вивезення 
за межi України". Щоб, мовляв, не псували своїм ворожим духом морально здорову атмосферу 
славного пролетарського мiста Алчевська.      

На вокзалi розкуркулених чекав цiлий ешелон, що складався з товарних вагонiв. Розмiстилися в 
них на кiлькаярусних нарах. Состав суворо охоронявся, з вагонiв "пасажирiв" випускали не тодi, коли 
це комусь було потрiбно, а коли бажалося озброєним людям у вiйськовому одязi. Подорож була, як 
зараз розумiю, страхiтливою, але тодi, маючи якихось 16 рокiв, я багатьох труднощiв не вiдчував. 
Батьки ж трималися заради нас, дiтей, робили все можливе i неможливе, аби ми не дуже страждали вiд 
голоду, не захворiли.      

Їхали довго. I зараз пам'ятаю пожвавлення, яке викликало в нас повiдомлення: проїжджаємо 
Москву! Та побачити червону столицю не довелося: дверi вагонiв не вiдчинялися.      

I от, нарештi, прибули в мiсто Перм. Та й там не затрималися. Своєю, як мовиться, ходою 
вирушили у супроводi охоронцiв у напрямку рiки Чусової. Щодо кiнцевого пункту нашого переходу 
висловлювалися вигнанцями рiзнi думки. Але того, що чекало на нас, не припускали навiть найбiльшi 
песимiсти.      

Зупинили нас у густому лiсi. 
– Облаштовуйтесь тут, – наказали охоронцi. – Виживете – ваше щастя, а загинете – не велика 

бiда... 
Почали дорослi рубати i пиляти дерева, лаштувати халабуди. Не знаю, як почували себе iншi, а я 

одразу ж впав у вiдчай. В лiсi лютувала мошкара, вiд якої не було нiякого порятунку. Залiплювала нiс 
i вуха, пила кров. Тому для себе я вирiшив одразу: тiкатиму. Якщо i загину, то все одно буде те краще 
за подiбне життя. На ранок розповiв про свiй намiр батьковi. 

– Тiкай, синку, – сказав вiн. – Може, хоч тобi усмiхнеться доля. 
I я втiк. Узяв з собою тiльки мандолiну, на якiй ще в селi вивчився непогано грати, i трохи 

грошей, що їх дав менi на дорогу батько.      
Де вплав, де вбрiд подолав рiчку Чусову. I незабаром дiстався залiзничної станцiї з тiєю ж 

назвою – Чусова. Там своїм виглядом привернув увагу трьох залiзничникiв, що вийшли з примiщення 
на вулицю покурити. Навiть не розпитуючи мене, вони одразу збагнули, хто я такий, звiдки i з якою 
метою з'явився на станцiї.      

– Треба повернути його туди, звiдки утiк, – сказав перший з людей у форменому одягу.     
– Нi, краще здамо до комендатури. Нехай розберуться з ним, як слiд, – запропонував другий. 
– Давайте, друзi мої, допоможемо хлопцю. Бо загине вiн тут, здається менi,– мовив третiй, що 

був старшим вiд своїх спiврозмовникiв за вiком i, як з усього вiдчувалося, користувався у них довiрою 
i авторитетом.      

Так вони тодi й вирiшили. I тим врятували менi життя...      
Дiзнавшись, що я хочу їхати до Алчевська, добрi тi люди порадили не брати квитка одразу до 

мiсця призначення. Мовляв, це при ймовiрнiй перевiрцi обов'язково викличе пiдозру. I самi купили 
менi квитка до якоїсь з найближчих станцiй. З тим, щоб у подальшому i я робив так само: щоразу брав 
квитка на недалеку вiдстань. Упродовж усiєї розмови один iз моїх рятiвникiв з iнтересом дивився на 
мандолiну. Помiтивши те, я востаннє торкнувся тремтячими пальцями її струн, востаннє почув її 
тужливий голос i, ледве стримуючи сльози жалю i водночас радостi, простягнув мандолiну 
залiзничниковi:      

– Спасибi вам. Вiзьмiть її за добро, яке робите для мене...      
I тiєї ж митi потяг, що мав повезти мене з пекла у звичайне життя, подав прощальний гудок. Я 

скочив на схiдцi останнього вагона й помахав рукою своїм рятiвникам...      
Минуло кiлька днiв, про якi у пам'ятi не залишилося нiяких iстотних згадок. I от пiзнього 

лiтнього вечора, коли вже зовсiм стемнiло, я обережно постукав у вiкно будинку, в якому ще недавно 
жили всi ми у моєї сестри Ганни.      

– Хто там? – спитала вона переляканим голосом.     
– Це я, Ганно, – Грицько.      
Чоловiк сестри, Федiр Орлов, допомiг менi влаштуватися на роботу на нафтобазу. Робив я там 

найважчу, найнепривабливiшу роботу. Тягав з мiсця на мiсце тяжелезнi бочки з пальним, переливав 
його з одних ємкостей в iншi, виконував безлiч iнших доручень усiх тих, хто не лiнувався 
командувати мною. I та моя покора, про яку я вже вiв мову вище, мала своє виправдання. Сину 
розкуркулених батькiв, хлопцевi без будь-яких документiв, що тiльки-но втiк iз заслання, було не до 
вiдстоювання своїх прав...      

Трохи пiзнiше пощастило знайти iншу роботу – у мiськкомунгоспi. На все життя запам'ятав я 
тамтешнього майстра Сергiя Тимофiйовича Солженiкiна. Довiдався, мабуть, вiн про мою гiрку долю, 
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про вразливiсть мого становища у трудовому середовищi. Ставився до мене майстер по-батькiвськи. 
Порадив пiти на курси електрикiв, що я й зробив з великим задоволенням. Закiнчивши їх, почав 
працювати там само, у мiськкомунгоспi, електриком.      

I так тривало до кiнця 1933 року. А за кiлька днiв до нового, 1934-го, переїхав до Луганська, до 
ще однiєї своєї сестри – Анастасiї.      

А зараз – про те, що сталося з батьками й братами та сестрою пiсля моєї втечi з лiсу на Чусовiй.     
Сталося ж таке, у що й зараз менi важко повiрити. Невдовзi пiсля нашого вигнання з рiдної домiвки до 
Малоiванiвки приїхала, зiбравшись у гостi до батька, його рiдна сестра Феодосiя Iванiвна, яка 
мешкала тодi десь у Пiдмосков'ї. Довiдавшись про "розкуркулення" родичiв, поїхала "у пошуках 
правди", як сама потiм нам казала, до Москви. I Москва, всупереч приказцi, повiрила її сльозам. 
Знайшла там тiтка рятiвну правду.      

Допомогла згадка про батькову розповiдь про його знайомство з Ворошиловим. Пробилася на 
прийом до знаменитого земляка, розповiла йому про все.      

На щастя, Ворошилов не забув своїх зустрiчей з батьком. Пообiцяв допомогти. I додержав слова. 
Пiсля кiлькох телефонних розмов сказав Феодосiї Iванiвнi: "Хоч завтра виїжджай до мiсця вислання i 
забирай рiдних".      

I не встигла ще осiнь 1930-го торкнутися дерев лiсу-пастки своєю багряною фарбою – 
провiсницею скорих смертельних морозiв, як Феодосiя Iванiвна з документами iз солiдними 
печатками зiйшла з московського потяга на такiй пам'ятнiй для мене станцiї Чусова. А ще через кiлька 
днiв везла врятованих у Донбас. Таке стало можливим, гадаю, тому, що не встигла ще набрати тодi 
повних обертiв страхiтлива репресивна машина, що не паралiзовувала одна тiльки згадка про неї волю 
людей, чиї рiднi потрапили у велику халепу, що не скам'янiло ще на той час серце першого нашого 
червоного маршала.      

А що сталося з тими, в кого не було енергiйної сестри, кого не знав Ворошилов? I зараз страшно 
менi про таке подумати.      

В Алчевську батько з матiр'ю та молодшими дiтьми зупинилися на вже згадуванiй квартирi, у 
своєї дочки Ганни. Та прожили там не дуже довго. Батько змiг знайти роботу лише в сусiднiй Брянцi. 
Працював там на шахтi. Спочатку мав тiльки лiжко в гуртожитку, потiм надали кiмнату. Викликав 
сiм'ю.      

Здавалося б, настав, нарештi, час вiдпочити вiд страшних ударiв долi, нелюдських страждань. Та 
не судилося. Хтось з нових батькових друзiв порадив йому:      

– Виїздiть куди-небудь звiдси. Туди, де вас нiхто не знає. Бо всяке може трапитись з тим, кого 
"розкуркулювали". Чули про вбивство Кiрова у Ленiнградi? Багато голiв полетять тепер з плеч нi в 
чому не винних людей...      

Батько порадився з матiр'ю, забрав дiтей i поїхав до Луганська. Тут ми i зустрiлися. Щодо мене, 
то влаштувався на  роботу спочатку в  мiськелектромережу,  а  потiм  на  мiську  телефонну  станцiю. 
З травня 1942 року перебував у лавах дiючої армiї. Був зв'язкiвцем у 174 стрiлецькiй дивiзiї. Закiнчив 
свiй бойовий шлях на землi визволеної Латвiї. Нагороджений орденами Слави i Вiтчизняної вiйни, 
медалями "За вiдвагу", "За бойовi заслуги", "За перемогу над Нiмеччиною".              

В роки вiйни вiдiйшли на другий план тривоги i побоювання, що нiколи не залишали мене, сина 
"розкуркуленого", без вини винного, беззахисного проти тих, хто, як здавалося менi, будь-якого дня 
мiг закликати до вiдповiдi за неiснуючi грiхи. Бо ж добре знав, що дiялося у жахливих 37-му i 38-му 
роках.           

Пiсля закiнчення вiйни повернувся на попереднє мiсце роботи. Працював так, як звик робити це з 
дитинства: сумлiнно, чесно, старанно. У 1954 роцi до бойових нагород додалася нагорода за працю – 
медаль "За трудову вiдзнаку".          

Уже давно i я, i моя дружина Валентина Михайлiвна на пенсiї. Дорослi нашi дiти живуть окремо, 
живуть без того страху, який крокував поруч з нами, їхнiми батьками, впродовж десятирiч. До 
молодого поколiння звертаю я цi спогади. Знайте, що було. Не допустiть, щоб подiбне повторилося. 
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О.Ю. IВАНОВА 

   ЗА ЧЕСНЕ  IМ'Я  БАТЬКА 
  

В останнi роки газетами й журналами багато  написано  про людей, яких у 
свiй час  за  грубо сфабрикованими  звинуваченнями засуджували до розстрiлу, до 
багатьох рокiв позбавлення волi у страхiтливих таборах ГУЛАГу.  

А що вiдбувалося тодi з  їхнiми  малолiтнiми синами  й дочками,  як  
складалася їхня доля пiсля арешту батькiв? Що вiдчували вони, одразу ставши 
дiтьми "другого ґатунку"?          

Сьогоднi  дiти  "ворогiв   народу"  тридцятих  рокiв – пенсiонери, багато хто 
терпить вiд рiзних хвороб.  Але їх пам'ять зберiгає безлiч подробиць i деталей, 
вiдчуттiв i вражень, без  яких минуле  не  сприймалося  б  нами в  усiй сукупностi  
його   барв, неповторних ситуацiй, страждань i радощiв,  невмирущих  людських 
надiй.          

Менi не раз доводилося чути думки про те, що не варто, мовляв, ворушити 
минуле, ятрити старi  рани.  Впевнена,  однак,  в iншому.  Варто! Навiть необхiдно, 
щоб по-новому поглянути на iсторiю своєї країни, свого народу.  Струснути з  її  
сторiнок позолоту, до якої були так охочi нашi кремлiвськi правителi.          

I ще раз переконалася у правотi такої думки пiсля  довгої розмови iз своєю 
землячкою О.Ю.Iвановою. Подумалося: її розповiдь про  своє  життя  розширить  
уявлення  землякiв  про  характер  i масштаби  явища, що стало, як зазначено в 
Законi  "Про реабiлiтацiю жертв полiтичних репресiй на  Українi",  результатом  
прямого  беззаконня  i  свавiлля.          

Отже, слово Олександрi Юхимiвнi. 

                                                      I.Ардельянова, журналiстка. 
 
Я чiтко пам'ятаю усе своє життя, починаючи з  семирiчного  вiку.  Ми жили в селi Голубiвка 

(селище Голубiвський рудник): батько,  мати, сестри Рая,  Люба, Лена – дванадцяти, десяти i трьох 
рокiв вiд  роду. I я – семирiчна. Багатою наша сiм'я не була. Особливого достатку  не  бачили.  Але 
корову-годувальницю мали, як i багато сельчан на той  час.  Жили в коморi, а дiм зводили.           

Дiм зростав на очах.  Ось уже  змурували  стiни,  завезли  лiс, черепицю для даху.  Нам,  дiтям,  
будинок  здавався  величезним,  красивим. Та пожити в новiй оселi не довелося...           

У  1933  роцi  батько   не    виконав    рознарядку    по  м'ясозаготiвлi – i в  нас  забрали  корову.  
Батька  заарештували,  засудили до трьох рокiв позбавлення  волi.  I все  майно конфiскували.  Навiть 
припаси, що було зроблено на зиму, забрали.           

Матерi, правда, вдалося  сховати  два  мiшки  картоплi  в  сусiдiв та "замаскувати" в густiй травi 
на городi швейну машинку.  Картопля  врятувала  нас  тодi,  а  машинка  допомогла  вижити  в  
голодомор, стала в пригодi у роки Великої Вiтчизняної вiйни.           

Та ось вона, старенька "Зiнгер", i зараз стоїть у  своєму  куту.  Завжди для нас це була найцiннiша  
й  незамiнна  рiч.  За  нiмецької окупацiї мама ховала її в дiжцi з квашеною капустою.  З  її допомогою, 
скiльки я себе пам'ятаю, перекроювала  й  перешивала  нашi дитячi, а згодом i дiвочi платтячка.           

Не так давно подивилася я  на  нашу  "рятiвницю"  й  кажу  Людмилi, дочцi своїй: "Давай вiддамо 
її кому-небудь, адже в  нас  є  нова, сучасна".  Та дочка й слухати про  таке  не  захотiла:  "Не  проста в 
нас машинка, а свiдок  iсторичних  подiй.  Пам'ять.  Хай  завжди буде з нами"...           

Батькiв  оголосили  "ворогами  народу",  виключили з  колгоспу, i ми одразу ж стали  
найбiднiшими  i  найнещаснiшими  в  усьому селi.  I що було особливо болiсно  й  образливо –  вiд  
нас  вiдсахнулися не тiльки сусiди, а й родичi.  Згодом,  правда,  я  їх  зрозумiла i вибачила.  Спiвчуття 
до нас могло обернутися великою бiдою.           

У нашому селi була початкова школа.  Я ходила до  першого  класу.  Школярам давали "холоднi  
снiданки".  На  перемiнцi  дiти  сiдали за стiл, щоб швиденько з'їсти свою порцiю.  I  я  разом  з  усiма.  
Але вчителька,  її  звали  Олександрою  Iллiвною,  пильно  стежила, щоб таким, як я, снiданку не  
дiставалося.  Вона  боляче  скубла мене за вухо, примовляючи: "Тут  не  мiсце  дочцi  ворога  народу".  
Витягне з-за столу i виштовхає в спину.  Частенько  карала мене, примушувала ставати у кут за  те,  
що  я  намагалася  постояти за себе, давала вiдсiч образникам.          

 – Ви, невдячнi, так поводите себе! Та  вас  взагалi  треба  було вивезти звiдси! – волала 
вчителька з  тiєї  "висоти",  на  яку  поставила її, разом з iншими освiтянами, радянська влада.           
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Почуття образи, вiд якої так щемiло серце, й досi живе в  менi.  А як хотiлося їсти! Що  робити,  
беру  Леночку  за руку,  йдемо до магазину, просимо  хлiбця.  Хтось  пожалiє,  дасть окраєць,  а хто 
презирливо прошипить: "Гадюченя, вороже сiм'я".           

Матерi  не  раз  пропонували  вiддати  нас  до   дитячого  будинку, але вона й думати про таке не 
хотiла.           

У 1935-му звiльнили батька.  В ув'язненнi  вiн  три  роки  вiдпрацював  на  спорудженнi  каналу.  
В  радгоспi  запропонували  посаду завгоспа,  потiм  став  завiдувачем  їдальнi.  Був  батько  досить 
грамотним, розсудливим, по-селянському кмiтливим. Та мав i суттєву "ваду": нiколи й нi перед ким не 
боявся  обстоювати  свою  думку.  Це, зрозумiло, не  подобалося  начальству,  воно  полюбляло тих, у 
кого "особистих думок" не було.           

Та  й  "темне" минуле  незримо стояло  за спиною.  "Пригадають вони менi i м'ясозаготiвлю, i 
арешт," – з тривогою  говорив  батько. I не помилився...           

Прийшли  до  нас  вересневого  вечора  1937-го. Голова  сiльради Шумаков i з ним ще двоє, один 
з яких був у  мiлiцейськiй  формi.  Перегорнули усе догори  дном.  Не  обминули  й  картонних  
коробок з нашими дитячими iграшками.  Копирсалися не одну годину.  Ще б пак! Шукали в  батька,  
"англiйського  шпигуна", –  що  б  ви  думали? – кулемет!           

Картина того трусу й зараз стоїть перед очима.  Семирiчна  Леночка обхопила татусеву  шию  
рученятами  i  не  вiдпускала.  А  батько прощався з матiр'ю  поглядом.  Не  знав  тодi,  що  бiльше  
нiколи не побачить нi її, нi дочок.           

Його запросили  до  сiльради,  нiби  подивитися  на  своє  конфiсковане колись майно.  Та 
нiякого майна там, звiсна рiч,  не  було.  Батька вштовхнули в автомобiль i вiдправили до мiста Серго  
( тепер Стаханов ), а звiдти – в Луганськ.           

Нескоро, але надiйшов вiд  батька  лист.  Повiдомляв,  що  його судила "трiйка", дала 10 рокiв.  
Подробиць навести не  може.  Перебуває в Ужтабi (Нижегородська область Росiйської Федерацiї).           

Життя  наше  без  батька  стало  зовсiм  нестерпним.  Анi  копiйчини, анi продуктiв, анi одягу... 
Жили ледве не на милостиню.  Їли борщ iз щавлем та суп з кропивою.  Вiд  горя  й мама, й ми,  дiти, 
зовсiм розучилися смiятися, нiщо нас не радувало. Отож i  прилипло вуличне прiзвисько  – Неради.           

Мати без роботи, старша сестра, Раїса, що  мрiяла  бути  вчителькою, пiшла в  посудомийки:  в  
педучилищi  документiв  вiд  дочки "ворога" не взяли. Молодших дiтей треба було пiднiмати. А на  якi 
кошти? I зараз страшно уявити, що б чекало на нас, аби не  допомiг директор школи Горобець, наш 
сусiда.           

– Iдiть, Якiвно, до школи  прибиральницею, –  запропонував  вiн мамi.           
А згодом вона почала ще й хлiб з магазину розносити  у полотняних торбинках  по оселях 

односельцiв.  А я  щодня тi торбинки прала.           
Закiнчивши семирiчку, подала я документи  до  Алчевського  педучилища.  Ми всi з острахом  

чекали:  приймуть чи нi? Прийняли.  Та невдовзi  й  вiдрахували:  нiчим  було  платити  за навчання.  
Та й бiографiя у мене така, що не похизуєшся.           

Розпростившись iз мрiєю стати вчителькою, влаштувалася  на  шахту прибирачкою породи. 
Мiсяць попрацювала, а тут – вiйна...           

Почалася евакуацiя пiдприємств.  Побоюючись,  що  фашисти  повезуть до Нiмеччини, вирiшила 
евакуюватися.  Ешелон, в якому  я  їхала до м.Чкалова, потрапив пiд бомбардування. Уцiлiлi вагони,  
вщент  набитi  людьми,  повернули  назад,   повезли   до  Пiдмосков'я.  Там були потрiбнi робiтники 
для вiдбудови шахт  i  роботи на них.           

Я потрапила  на  шахту  №  60  тресту  "Товарковвугiлля".  Поселили нас у гуртожитку, в кiмнатi 
без вiкон. Повели в їдальню.  Пiсля  мiсячного  сухого  пайка  в  дорозi  хотiлося  чого-небудь  
гаряченького.  А тут, чую, говорять: на перше – щi, на друге – каша  пшоняна, на третє – чай.  I хлiб. Я 
нiколи не куштувала щей, i  не  знала,  що  це  таке.  I  от  принесли:  чорнi,  з  кропивою   i  рiдкi-
рiдкi...  Хлiб – з пiдгорiлого проса, яке  вдалося  витягти  буквально з вогню пiдпаленого на станцiї 
вагона. А ще нам дали по  iржавiй воблi й по шматку мила.           

Завiтав парторг. "Давайте, –   говорить, –    дiвчата,  оформлятися  на  роботу.  Вибiр  у  вас  
багатий, нам  потрiбнi наваловiдбiйники, крiпильники, машинiсти електровоза..."  "А  хто  найбiльше 
потрiбнi?" – запитуємо ми. – "Наваловiдбiйники", –  вiдповiдає  парторг.           

I  всi  ми оформилися на цю нежiночу  професiю.           
Начальник дiльницi повiв у  лаву.  Страшно  йти  пiдземними  виробками:  там покрiвля 

обрушилася, там розкрiплено, темрява довкола.           
– А,  землячка!  –  доброзичливо  зустрiли  мене  у   вибої  робiтники, що, як виявилося, приїхали 

сюди з  Лисичанська. 
 –  Покажи,  на що здатна.           
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Два  днi  попрацювала,  тиждень  –   почали    нахвалювати.  Виписали менi вiдбiйний молоток, 
та не простий – за  №  1.  А  вiн  такий тяжелезний! Невдовзi призначили бригадиром.           

Минув рiк.  Майже всi дiвчата, з якими я  оформлялася  на  роботу, знайшли iншу – легшу, а я 
вперто лишалася наваловiдбiйницею.           

Через рiк мою кандидатуру запропонували на злiт ударникiв  у Тулi.  В нашiй  делегацiї,  окрiм  
мене,  були  однi  чоловiки:  парторг, директор шахти. Поїхали. От радiсть то була для мене!           

У Палацi культури, де проходив злiт, все вражало уяву:  просторий  зал,  величезнi люстри, 
багато людей, музика, доповiдь.  I от  мiнiстр  вугiльної промисловостi вручає похвальнi грамоти.  
Називає нiби моє прiзвище та iм'я, але чомусь в  чоловiчому  родi...  Сиджу,  не  знаю,  що робити. Тут 
пiднiмається наш парторг i на весь  зал пояснює, що це не Олександр, а дiвчина  Олександра!  
"Дивiться, –  каже, –  з  ким куємо ми перемогу!"  Пiд  оплески,  нiяковiючи,  пiднялась  я  на сцену.  
Мiнiстр потис менi руку, вручив грамоту,  вiдрiз на костюм та ще й красиву коробку цукерок на 
додачу.           

Вiд того  пам'ятного  дня  минуло  ще  пiвтора року.  Звiльнений вiд фашистiв Донбас. У числi 
перших вирушила я на  батькiвщину.  Везла з собою довiдку про те, що з 1942 по 1944 рiк  працювала 
на шахтi № 60 наваловiдбiйником.  I  характеристику,  в  якiй зазначалося, що до роботи "ставилася 
чесно й сумлiнно, за що  видана Почесна грамота Наркомвугiлля.  Адмiнiстративних  стягнень  не 
має."           

Повернулась  до  матерi  в  Голубiвку  (тепер  це   мiсто  Кiровськ).  Вiд батька  нiяких  звiсток  
не  мали.  Лише  в  1946  роцi, випадково  зустрiвши  людину,  яка  бачила  його  в  таборi,  довiдалася, 
що батько працював на лiсоповалi, був дуже  хворий  i  слабий.  На запит одержала довiдку про смерть  
батька: "Помер  8.02.43р. у вiцi 49 рокiв. Причина смертi – пелагра ( нервове  захворювання)".           

А життя йшло.  Працювала в Брянцi, в  райкомi  комсомолу.  Пiсля роботи йшла пiшки до 
Кiровська, щоб  вiддати  матерi  пайку  хлiба.  До двох ночi дiставалася до оселi i, трохи  
перепочивши,  вирушала в зворотньому напрямi. Рiвно о 8-й ранку завжди була вже  на роботi.           

Прийшло до мене кохання.  Зустрiвся  на  життєвому  шляху  Василь Iванов. Але ось заковика – 
вiн строк вiдбував на Пiвночi, у  таборi НКВС. Пильне моє комсомольське начальство послало запит: 
з  яких причин хлопець був засуджений, i  невдовзi  мене  звiльнили  "за скороченням штатiв".           

А я вийшла за Василя замiж i не шкодую.  Народився син,   за ним – дочка.  Обом дали вищу 
освiту. Ростуть  троє  онукiв.  А  Василь Степанович у  1972  роцi  помер.  Хворобливий  вiн  був,  
пiдiрвав здоров'я на Пiвночi.           

Довелося менi самiй пiднiмати, доучувати дiтей. Старший,  Валерiй, закiнчив гiрничий технiкум, 
а потiм й iнститут. Зараз,  коли пишу цi рядки, вiн далеко вiд рiдних мiсць – у  Магаданськiй  областi 
Росiйської Федерацiї.  Iнженер на  шахтi.  Дочка  Людмила  закiнчила Днiпропетровський гiрничий 
iнститут, iнженер-економiст.  Багато рокiв жила в Донецькiй областi,  працювала  в  Донецькому  
вугiльному iнститутi.  Та ось мої хвороби примусили  її  залишити  там i роботу, i квартиру.  На нiй 
тепер i всi справи по  дому,  i  догляд за мною. Все встигає, живемо душа в душу.           

Все своє життя я працювала,  як  мене  переконували,  для  Батькiвщини, для  свiтлого  
майбутнього.  Без  сумнiвiв  вiрила  в  обраний країною шлях.  Трудилася, не шкодуючи себе. I  нiколи  
не  пошкодувала з цього приводу, як би важко не доводилося.  Вступила  в партiю, була активним 
членом у своїй парторганiзацiї. Нiколи не  пропускала нагоди виступити на зборах, покритикувати 
начальство,  вказати на недодiлки, порадити, що робити для їх виправлення.           

Нелегко доводилося, але й свiтлi, радiснi днi  мене  не  обминули.  Весело бувало в нашому домi 
на  свята,  в  днi  iменин  дiтей.  Жили, як то кажуть, не краще й не гiрше за багатьох iнших.  Маю на 
увазi, зрозумiло, своїх знайомих, сусiдiв.           

Сьогоднi (пишу цi рядки влiтку 1993 року) гiрше  стало.  Немає в домi нi  продуктiв,  нi  грошей.  
Не  думали,  поки  були  молодими, про свою старiсть.  Не  прийнято  це  було  у  нас  ранiше.  
Вважалося, що про нас пiклується наша держава, та й в пiснi  спiвалося: "... старикам везде у нас 
почет". Та ось, виявилося,  їй, державi, тепер не до нас. I в неї, України, немає грошей, як i  в нас, а є 
самi тiльки турботи та негаразди...           

Живу зараз разом з дочкою та онукою.  I як не важко менi,  але це зовсiм  не  те,  що було в 
дитинствi, в дівочi роки.  Нiхто  вже не назве мене дочкою "ворога народу".  А саме це  було  довгi  
роки  найстрашнiшим.  I зрозумiють мене лише тi, хто сам вiдчував подiбне. 
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I.Ю.КОЛОМОЙЦЕВ  
 

УКРАЇНСЬКI НIМЦI: ПРОЩАННЯ НА АЙДАРI 
 
На початку XVIII сторiччя Росiйська держава, прагнучи швидше покiнчити  з вiдсталiстю, 

почала запрошувати як практичних помiчникiв фахiвцiв з  Нiмеччини. Першими приїжджали 
спецiалiсти в рiзних галузях науки, знавцi  промислового i сiльськогосподарського виробництва. За 
ними послiдували  селяни i ремiсники. Комiсари-вербувальники обiцяли майбутнiм переселенцям  
свободу вiд крiпосного права i вiйськової повинностi, компактне проживання,  нацiональне 
самоврядування.        

Найбiльшi нiмецькi поселення виникали на Волзi. З часом до них додалися  колонiї в Українi, 
Криму i на Кавказi.        

Десятирiччями все йшло добре, як i передбачалося. Карли Iвановичи та  Iвани Гансовичи вмiло i 
старанно трудилися i на благо Росiї, i заради  добробуту своїх, як правило, великих родин. Та ось 
грянула перша свiтова, i  становище нiмцiв рiзко змiнилося: вiйна викликала в країнi широку  
антинiмецьку кампанiю. 2 лютого 1917 року Микола II видав Указ про виселення  нiмцiв Поволжя. 
Його виконанню завадила Лютнева революцiя.        

Багато нiмцiв пустили глибокi коренi в Українi. Достатньо сказати, що  тут функцiонували п'ять 
нiмецьких вузiв, 11 середнiх спецiальних навчальних  закладiв, 171 нацiональна середня школа. 
Нiмецькою мовою видавалася 21 газета.  А потiм "вiтер подув" в iншу сторону. В середенi 30-х рокiв 
минулого сторiччя  нiмецькi нацiональнi райони на землi Тараса Шевченка були лiквiдованi, школи  
переведенi на росiйську мову навчання, нацiональна iнтелiгенцiя вiдсторонена  вiд справ. Жорстокий 
цей процес був довершений в передвоєннi роки i з  початком Великої Вiтчизняної.        

Новi сторiнки в iсторiї нiмецьких переселенцiв у наших краях вiдкрилися  в дев'яностих роках, iз 
здобуттям Україною незалежностi. З дозволу уряду деякi нiмцi почали повертатися в пiвденнi областi 
країни i з допомогою Нiмеччини  зводити тут для себе житло.        

До кiнця серпня 1941 року нiмецькi колонiї iснували i в нашiй областi.  Так, промiж селами 
Весела Гора i Христове, що на територiї нинiшнього  Слов'яносербського району, лежали землi сiл-
колонiй № 1 i № 2, в яких жили  виключно нiмцi. Кожна родина мала по кiлька пар коней, корiв, бикiв,  
рiзноманiтну домашню птицю, земельний надiл у 2-3 гектари. Ретельно i вчасно  оброблюванi лани, 
городи, сади радували рясними врожаями. Пiсля жнив залишали  на кожного працюючого i утриманця 
по 17-20 пудiв хлiба. Решту вiдправляли за  кордон.        

Жили в добротних будинках, мiж ними не зводили нiяких огорож. Було  побудоване просторе 
примiщення школи. Вчителiв виписували з Нiмеччини.        

На чолi сiл перебували досвiдченi, шанованi лiтнi люди, що обиралися на  загальних зборах. 
Вони й стежили за порядком. Керувати їм було легко,  оскiльки люди безперечно пiдкорялися 
правилам сумiсного життя, нiяких  серйозних непорозумiнь промiж ними не виникало.        

Коли в 1918 роцi в Нiмеччинi сталася революцiя, нiмцi з сiл № 1 i № 2  повернулися на 
Батькiвщину. Вони нiби вiдчували, що при новiй владi на  Українi їх привiльному життю буде 
покладено край. Характерна деталь: своє  майно – будинки, господарськi споруди, сади, городи – вони 
залишили в  iдеальному порядку.        

Поїхали, однак, не всi. Залишилися два села в Новоайдарському районi –  Бауергейм i 
Арбайтергейм (Селянський Дiм i Робiтничий Дiм). Коли почалася  колективiзацiя, жителi Бауергейма 
дружно вступили в колгосп.        

У 1936-1941 роках я працював у школi цього села. Життя його мешканцiв  проходило на моїх 
очах.        

Подальшу свою розповiдь хочу продовжити перекладом моєї публiкацiї,  вмiщеної 16 серпня 
1989 року в газетi "Нойєс Лебен" ("Нове життя"), що  видавалася тодi в колишнiй Нiмецькiй 
Демократичнiй Республiцi.        

 
       "Восени 1936 р. я приїхав до села Штормове. За три кiлометри вiд нього  було нiмецьке село 
Бауергейм. На районнiй учительськiй конференцiї я  познайомився з радянськими нiмецькими 
вчителями Вертманом, Крампiцем,  Кафтаном, Гiртфельдом та iншими. В Бауергеймi був 
колгосп "Роте Октобер"  ("Червоний Жовтень"), який в районi завжди посiдав перше мiсце з 
основних  економiчних показникiв. Усi поставки трудiвники господарства виконували в  строк. 



       З полону забуття   

 

244 

 

 

   Заголовок і початок статті у "Нойєс Лебен". 

Колгоспники тримали худобу, свиней i птицю. Iван Iванович Гаак,  голова колгоспу, пiдтриму-
вав усi сiм'ї, якi бажали створити своє пiдсобне  господарство.    

         Нiмцi жили дружно. Це були стараннi лю-
ди, якi любили і працю, і вiдпочинок. У клубi 
часто влаштовувалися пожвавленi вечори 
танцiв, грали на скрипках та  iнших iнструме-
нтах. На вулицях, у магазинi, в клубi лунала 
переважно нiмецька  мова.        

Життя Бауергейма було добре органiзова-
не. Була тут семирiчна школа  iм. Ернста 
Тельмана. А в лютому 1937 року прийшла в 
село бiда. Несподiвано  для всiх були арешто-
ванi вчителi Вертман i Крампiц. Одного вечо-
ра їх викликали  до сiльської Ради i заявили: 
"Ви арештованi". Причин арешту не з'ясува-
ли. Дозволили тiльки сходити додому, щоб по-
прощатися з сiм'ями. Крампiц пiшов додому, а 
Вертман, щоб не налякати своїх рiдних, зали-
шився в сiльрадi.  Невдовзi їх кудись повезли. 
Обидва вони були дуже добрими вчителями. 
Вертман викладав нiмецьку,  росiйську i укра-
їнську мови, Крампiц – фiзику i математику.        

В наступнi днi були арештованi ще кiлька 
жителiв Бауергейма. Всього забрали понад 40 
чоловiк. Нещастя прийшло в багато родин.        

У школi стала вiдчуватися нестача вчи-
телiв. Почали шукати нових. У вiдповiдностi з 
рiшенням районного вiддiлу народної освiти я 
мав працювати там за сумiсництвом. У Штор-

мовому я викладав iсторiю i нiмецьку мову, в  Бауергеймi – росiйську i українську мови, а потiм 
ще й iсторiю, i  Конституцiю СРСР. У той час у мене було 12 урокiв щодня.        

Незабаром (у 1938 роцi, якщо менi не зраджує пам'ять) до Бауергейма  приїхав Володимир 
Якович Шиль. Вiн став заступником директора школи з  навчальної частини i одночасно 
викладав математику i географiю. Директором  школи був Якiв Iванович Гiртфельд, його 
дружина – вчителька. Вони працювали  в Бауергеймi пiсля закiнчення в Одесi Нiмецького 
педагогiчного iнституту.        

Щоб краще вивчити нiмецьку мову, я переїхав з Штормового у Бауергейм.  Наймав 
кiмнату у великому будинку колгоспного табельника Мааса, який жив з  дружиною i дочкою 
Олею. Оля навчалася в сьомому класi.        

З першого ж дня я вiдчув привiтнiсть цiєї сiм'ї. Пiсля урокiв прийшов  до них. На мене вже 
чекали. Ми пообiдали i домовилися про платню за  проживання. Менi було добре, як вдома.        

Та от i в цю сiм'ю прийшло велике горе. Коли в один з днiв повернувся з  роботи, побачив, 
що фрау Маас i Оля плачуть. Господаря сiм'ї арештували. В  будинку провели обшук. 
Перегорнули все догори дном, але нiчого пiдозрiлого  не знайшли. Та це вже не мало значення.        

Усi ми були приголомшенi. Приходили сусiди, висловлювали спiвчуття,  плакали. Я дуже 
переживав за Олю, яка втратила батька. Наступного ранку ми  пiшли до школи разом. Весь 
день Оля сидiла тихо i тiльки плакала.  Однокласники вже знали про її горе.        

Тодi ж були арештованi батьки багатьох iнших учнiв.        
У Бауергеймi стало тривожно. Всiх охопили гiркi передчуття. Робота стала  не в радiсть. 

Тiльки одна думка мучила людей: чому забрали їх рiдних?  Працiвники НКВС арештовували, 
але не давали роз'яснень. Менi було боляче  дивитися на учнiв, приголомшених горем.        

У 1938 роцi перед початком навчального року до Бауергейма приїхало  начальство з 
райцентру i на колгоспних зборах оголосило, що з 1 вересня  всi предмети в школi мають 
викладатися лише росiйською мовою. Нiмцi були  збентеженi. На зборах вони сидiли мовчки. 
Кожен розумiв: робиться щось  ненормальне. Мовчки, настороженими розходилися люди по 
домiвках.        
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Почався навчальний рiк. Уроки проходили дуже важко. Адже учнi молодших  класiв 
росiйською мовою не володiли зовсiм. Тому спочатку треба було добитися,  щоб вони вивчили 
росiйськi слова, а потiм пояснювати матерiал. У старших  класах було трохи легше: там учнi 
володiли росiйською мовою.        

У тривожнiй обстановцi почався навчальний рiк у 1941 роцi. Фашистськi  вiйська 
перебували в безпосереднiй близькостi вiд Луганської областi. I от  21 вересня нiмцям сказали, 
що вони мають готуватися до евакуацiї з  Бауергейма. Усiм нам цей наказ здався 
несправедливим i абсурдним. Я нiколи  не чув вiд жителiв села негативних вiдгукiв, обурень з 
приводу дiй радянської  влади. Встановлення фашистської диктатури в Нiмеччинi українськi 
нiмцi  сприйняли з рiзким осудом. Вони одразу ж зрозумiли, що фашизм обернеться  вiйною.        

I от почалася евакуацiя. Кожному дозволялося взяти з собою лише кiлька  кiлограмiв 
продуктiв. Я з сумом попрощався з своїми нiмецькими друзями. Не  мiг позбутися гiрких 
передчуттiв. Багато жiнок плакали. Нiхто не знав, куди  їх повезуть. На станцiї Штормове 
нiмцiв посадили в товарнi вагони. Потяг  рушив у схiдному напрямку. Тiльки пiсля закiнчення 
вiйни я дiзнався, що їх  повезли до Казахстану.        

У 1984 роцi я побував у Штормовому, де живуть зараз деякi нiмецькi сiм'ї  з колишнього 
Бауергейма. Менi пощастило з ними познайомитися. Зокрема, з  членами сiм'ї Штраумпф. У 
Бауергеймi у мене була учениця Марiя Штраумпф.  Спiвбесiдники виявилися просто її 
однофамiльцями. Це були молодi люди, вони  мене теж не знали. На щастя, в сiм'ї була ще й 
бабуся, що на старiй фотографiї  (1938 року), яку я їй показав, пiзнала мене й iнших вчителiв 
школи.        

Це фото я надсилаю в газету i прошу його надрукувати. Можливо, зображенi  на ньому 
вчителi Бауергеймської школи вiдгукнуться...        

Я часто згадую Iвана Люфта, Олю Маас, Марiю Штраумпф, Олександра Фiшбуха,  брата i 
сестру Гаак, дiтей голови колгоспу, багатьох iнших своїх учнiв. Для  мене була велика радiсть 
одержати вiд них листи..."   

Пiсля публiкацiї цiєї моєї статтi в газетi "Нойєс Лебен" менi почали  писати мої учнi i їх батьки, 
iншi колишнi жителi Бауергейма i Арбайтергейма.  Не можна без хвилювання читати цi листи. 
Скiльки хороших, чесних, невинних  людей загинуло при евакуацiї, в таборах за колючим дротом!        

Вже згадуваний вище В.Я.Шиль надiслав листа з Кокчетавської областi  Казахстану. Описав 
подiї майже пiввiкової давнини. Наведу витяг:        

"Бауергейм. Ворошиловград. Кiлька днiв провели на лавах стадiону.  Невiдомiсть. Чутки. 
Вночi перший нiмецький лiтак. Зенiтки. В мiстi панiка.  Вдень розмiстилися в ешелонi, вночi 
вiдправка. Через розбитi станцiї – на  схiд. У Свердловську востаннє годували. Далi залiзницi 
немає, станцiя –  один вагон. Нiч. Стоїмо. На вулицi матерна лайка. Бiля вагона – охорона.  
Ранок: вiйськовi у плащ-палатках. У всiх гвинтiвки, на поводках вiвчарки.  Маршем по чотирi 
на нове мiсце мешкання. Дротянi загородження, по кутах –  охорона, болото, снiг, дошкульний 
вiтер. Звернення: гад, сволота, фашистська  пика. Серед нас знані люди: вченi, хiрурги, 
iнженери..."        

I далi: "Щодня по 50 трупiв. Опису не пiддається. У таборах у живих  залишався один з 
чотирьох. Одним з них виявився я".        

Мiй знайомий з Арбайтергейма Якiв Карлович Котке, написав з Челябiнська:  "В 
Краснопартизанську в трудармiї працювали 83 особи. З них тiльки дев'ять  лишилися живими".        

Колишня учениця Ельфрiда Фетц (уроджена Цимпфер) вiдгукнулася аж з  Австралiї. Запитала у 
своєму листi: "Що сталося з Бауергеймом? Чи  повертаються туди старi мешканцi?"        

Я вiдповiв, що Бауергейм перейменували в село Переможне i що деякi  нiмцi повернулися, але 
спорудили будинки в сусiдньому Штормовому.        

У тому ж листi Е.Фетц розповiла про все своє життя пiсля нашого прощання  в Бауергеймi. У 
1953 роцi разом з чоловiком, українським нiмцем з Волинi,  вона поїхала в далеку Австралiю. Зараз 
обоє вони на пенсiї, мають свiй  будинок, сад i сiмох онукiв. Закiнчила листа Ельфрiда так: "Я 
сподiваюсь,  що ви одержите мого листа, i я вiд вас що-небудь почую. Чекатиму вiд вас  листiв 
мовою, якою ми користувалися з вами майже шiстдесят рокiв тому в  нашому Бауергеймi".        

Вiдтодi ми з Ельфрiдою постiйно листуємося. Так само, як i з Антонiною  Вейнгарт, яка довгий 
час жила в Пермi, а нещодавно  повернулася до Нiмеччини, оселилася в Гамбургу.  

Наведу уривки з двох її листiв:        

"Здрастуйте, Iване Юхимовичу!        
З великим задоволенням i хвилюванням прочитала Вашу статтю в газетi  "Нойєс Лебен". Я 

Вам дуже вдячна. Вдячна за те, що ви не забули, пригадали  роки сумiсної роботи, згадали Емiля 
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Карловича Вертмана, нашого друга  Гельмута Вiльгельмовича Крампiца. Дуже боляче, що їх 
так рано прибрали з  життя. На мiй запит з Луганської областi повiдомили, що вони були 
засудженi  до вищої мiри покарання. Питається, за що? Де була справедливiсть? Дуже  боляче й 
сьогоднi, через 52 роки. Нiмцiв з Айдару вивезли до Казахстану i  Сибiру. Нас привезли в 
Пiвнiчний Казахстан у брудних товарних вагонах. У  дорозi були майже мiсяць. Багато хто, 
особливо дiти, хворiли, до мiсця  доїхали не всi. У Казахстанi анi квартирою, анi роботою не 
забезпечили. Так  само, як i продуктами харчування. Як пiд час вiйни, так i довгi роки пiсля  неї 
нас тримали пiд комендантським наглядом. Ми не мали права сходити в  сусiднє село, вчитися у 
вищих навчальних закладах, зазнавали дискримiнацiї  практично в усiх сферах життя.        

Ми потрапили в нiмецьке село (Кокчетавська область), менi пощастило  влаштуватися 
секретарем сiльради. Вдячна тим людям, якi мене облаштували,  у мене була можливiсть 
прогодувати сiм'ю (троє дiтлахiв та мама). Було дуже  важко, але ми вижили. А з часом усi мої 
дiти здобули вищу освiту (iнженер,  вiйськовий лiкар, вчителька). З 1975 року мешкаємо в 
Пермi. Чоловiк помер у  1986 роцi, я зараз живу з дочкою. Живеться нам непогано.  

З повагою А. Вейнгарт".        
Другий лист надiйшов через чотири роки, в листопадi 1993-го. 
      
"Здрастуйте, дорогий Iване Юхимовичу! 
Привiт з далекої Нiмеччини! 
13 червня я поїхала з Пермi. У перший табiр нас привезли 17 червня –  курортна мiсцевiсть 

на березi Балтiйського моря, мiсто Шенберг. Три тижнi  ми там жили, нас годували. До 
Гамбурга приїхали 8 липня, перебуваємо тут у  таборi. Тут переселенцiв тримають до одержання 
житла. З житлом дуже важко,  довго доводиться чекати. Тут ми самi харчуємося, магазини 
багатi на продукти  i товари, але все дуже дорого. Дороге й житло. За двокiмнатну квартиру 
треба  щомiсяця сплачувати 800 марок. Це дуже дорого. До нарахування пенсiї я  одержую 
щомiсяця 713 марок, дочка на себе 830 марок, на дiтей – 300 марок.  Зять навчається, пiсля чого 
(через шiсть мiсяцiв) має знайти роботу. Знайти  роботу дуже важко, велике безробiття. Диплом 
зятя (технiчний) тут визнали, а  диплом дочки не визнають. Вона закiнчила Пермський 
унiверситет – вчителька  нiмецької мови. Їй дуже важко буде знайти роботу. Освiта тут не на 
такому рiвнi, як у Росiї. Онука вчилася в Пермi у  першому класi, тут ходить у третiй i цiлком 
встигає. 

                                                            Антонiна". 

Йдуть i йдуть до мене листи з рiзних країн. I з ними повертається в моє  серце Бауергейм. Таким, 
яким запам'ятав його в кiнцi тридцятих рокiв. З його  щасливим смiхом i ... гiркими сльозами. 
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А 
АБАЗIН Олексiй Савелiйович, 1899 р. на-

родження, с.Барикине Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Барикиному, брига-
дир к-пу "Червоний прапор". Арештований 1 берез-
ня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам.18 лютого 1944 року  справу  при-
пинено  за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

 АБАЙДУЛIН Якуб Сайдалiнович, 1898 р. 
народження, с.Верхня Терешка Старокулаткiнсько-
го р-ну Куйбишевської обл., Росiйська Федерацiя, 
татарин, неписьменний. Проживав у м.Красний 
Луч, вантажник хлiбозаводу. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької обл. 26 вересня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

 АБАКIН Олександр Стефанович, 1891 р. 
народження, с.Старий Айдар Станично-Лугансько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с.Красне Веселогiрської сiльради Слов'яносерб-
ського р-ну, колгоспник к-пу "ОСО". Арештований 
18 травня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї i саботажi. 28 травня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

 АБАКIНА Зiнаїда Iллiвна, 1875 р. народ-
ження, с.Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 23 серпня 1941 року засуд-
жена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АБАКУМЕЦЬ Єгор Харитонович, 1867 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Ас-
траханi, селянин-одноосiбник. Арештований 24 лю-
того 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.   

АБАКУМЕЦЬ Iван Єгорович, 1888 р. на-
родження, с.Новоастраханське Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоаст-
раханському, селянин-одноосiбник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АБАКУМЕЦЬ Якiв Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Новоастраханське Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоаст-

раханському, торговець-приватник. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АБАКУМОВ  Дмитро  Олександрович, 1889 р. 
народження, с.Кривцово Урицького р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Новоiванiвка Попаснянсько-
го р-ну, голова к-пу iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

АБАКУМОВ Федiр Iванович, 1913 р. на-
родження, м.Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, курсант кавалерiйської шко-
ли 15 прикордонного загону НКВС Бiлоруської РСР. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної i внутрiш-
ньої охорони БРСР 22 вересня 1936 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.   

 АБАШКIН Семен Олександрович, 1883 р. 
народження, х. Лобакiн, Калачевський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровень-
кiвської мiськради, сторож шахти № 28. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

 АББАСОВ Мiр-Гагiр (Гадiр) Мiр-Казiм-
огли, 1890 р. народження, Iран, перс, освiта почат-
кова. Проживав у м. Луганську, чистильник взуття. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
29 серпня 1939 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

 АББАСОВ Якуп Юсупович, 1897 р. народ-
ження, с.Кирюшино Старокулаткiнського р-ну Куй-
бишевської обл., Росiйська Федерацiя, татарин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, сторож 
аеродрому. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 30 квiтня 1942 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АБДУЛIН Сергiй Iванович, 1922 р. народ-
ження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, татарин, 
освiта н/середня. Проживав у Бугаївцi, електрик 
житлово-комунального вiддiлу шахти № 5. Ареш-
тований 29 липня 1941 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй дiяльностi. 21 серпня 1941 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

АБДУРАХIМ (АБДУРАХМАН) Лiманогли, 
1893 р. народження, Туреччина, турок. Проживав у 
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м.Ровеньки, робiтник хлiбопекарнi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АБЕЛЬМАЗОВ  Михайло Григорович, 
1887 р. народження, с.Драгунське Iвнянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Алмазна Стахановської 
мiськради, комiрник з-ду "Сталь". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

 АБЕРТАС Захар Карпович, 1891 р. народ-
ження, с.Пiдзамче, Волинська губернiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Новострiльцiвка 
Мiловського р-ну, грабар конезаводу № 60. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури CРСР 16 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

 АБЕССОНОВ   Володимир  Павлович, 
1904 р. народження, с.Зубково Покровського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м. Алчевську, робiтник 
з-ду iм. Ворошилова. Вiйськовим трибуналом Лу-
ганського гарнiзону 23 жовтня 1941 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення  волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

АБИЗОВ Павло Єгорович, 1899 р. народ-
ження, с.Сосновка Сосновського р-ну Тамбовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Ровень-
ки, гiрничий iнженер шахти № 30-35. Арештований 
15 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам. 30 травня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

 АБЛАУХОВ Олександр Панасович, 1891 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу iм.Кiрова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

 АБЛАУХОВ Петро Никифорович, 1872 р. 
народження, с.Нижня Гарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижнiй Гарасимiвцi, селянин-одноосiбник. Ареш-
тований 20 лютого 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

 АБОДНЄВ Франц Олександрович, 1897 р. 
народження, м.Сморгонь Гродненської обл., Бiло-
русь, поляк, освiта початкова. Проживав у м. Лу-
ганську, робiтник артiлi "Шкiршорутиль". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

 АБОЗIН Йосип Лук'янович, 1880 р. народ-
ження, с-ще зал.ст. Кохановка, Терська обл. Кабар-
дино-Балкарської АРСР, Росiйська Федерацiя, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Коми-
шуваха Попаснянського р-ну, швець-приватник. Ре-
пресований двiчi. Арештований 12 квiтня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 серп-

ня 1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 27-29 
вересня 1944 року засуджений до 20 р. позбавлення 
волi. 15 липня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу мiру покарання 
знижено до 10 р. Реабi-лiтований вiдповiдно у 1989 
i 1994 роках.   

 АБОЛIН Iван Якович, 1895 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта початкова. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Родакове Слов'яносерб-
ського р-ну,   машинiст депо Родакове. Арештова-
ний 11 сiчня 1939 року за звинуваченням у шкiд-
ництвi. 22 лютого 1939 року виправданий Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтова-
ний у 1939 роцi.   

 АБРАМ Iван Августович, 1887 р. народ-
ження, с.В'язовець Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кабичiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Новий колос". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1988 роцi.    

 АБРАМЕНКО Анна Алферiївна, 1911 р. на-
родження, х. Жирковський, Перелазовський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Михайлiвка 
Ровенькiвської мiськради, не працювала. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

 АБРАМЕНКО Василь Дмитрович, 1902 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, рахiвник райкому профспiлки гiрникiв. Су-
довою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 
1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

 АБРАМЕНКО Дмитро Петрович, 1909 р. 
народження, с.Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
слюсар ремонтно-вiдновлювального батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 6 лютого 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

 АБРАМЕНКО Микола Васильович, 1924 р. 
народження, м.Ровеньки, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Ровеньках, ливарник ремонтної 
майстернi тресту "Енерговугiлля". Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 
лютого 1955 року Вiйськовим трибуналом Київсь-
кого вiйськового округу мiру покарання знижено до 
8 р. Реабiлiтований  у 1991 роцi.    

 АБРАМЕНКО Ольга Миколаївна, 1923 р. 
народження, м.Ровеньки, українка, освiта н/серед-
ня. Вiльнонаймана друкарка штабу 11 саперної 
бригади. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної групи 
вiйськ Закавказького фронту 22 листопада 1942 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. 27 лютого 
1945 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено за вiдсут-
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нiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабi-
лiтована у 1945 роцi.   

АБРАМЕНКО Семен Петрович, 1912 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця про-
живання і роботи. Лiнiйним судом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 23 квiтня 1939 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. 14 травня  1939 року Вер-
ховним судом СРСР мiру покарання знижено до     
4 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АБРАМОВ (КРИСIН) Вiктор Iванович, 
1906 р. народження, м.Бердичiв Житомирської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Пере-
вальську, робiтник шахти № 4. Донецьким облас-
ним судом 9 вересня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

АБРАМОВ Григорiй Миколайович, 1919 р. 
народження, с.Сулимiвка Артемiвського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Хороше Слов'яносербського р-ну, моторист 
радгоспу "Криворiжжя". Вiйськовим трибуналом  
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 22 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 21 лютого 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту справу 
направлено на дослiдування. 18 квiтня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

 АБРАМОВ Дмитро Олексiйович, 1885 р. 
народження, м.Старобiльськ, українець, освiта се-
редня. Проживав у м.Сватове, експедитор райспо-
живспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938  року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

 АБРАМОВ Iван Никифорович, 1888 р. на-
родження, м.Куп'янськ Харкiвської обл., росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Красний Луч, завiду-
ючий вiддiлом капiтальних робiт Хрустальненсько-
го рудника. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 
лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

 АБРАМОВ Михайло Гнатович, 1901 р. на-
родження, с.Спаське Моховського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, не працював. Особ-
ливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18 лютого 
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

 АБРАМОВ Михайло Калинович, 1906 р. 
народження, с.Просяне Маркiвського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду 
Наркомату шляхiв. Арештований 27 жовтня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 чер-
вня 1943 року справу припинено за смертю пiдслiдно-
го. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АБРАМОВИЧ Франц Казимирович, 1892 р. 
народження, с.Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник зерно-
радгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

 АБРОСИМОВ Архип Якович, 1900 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 

освiта початкова. Проживав у с.Новоолександрiвка 
Попаснянського р-ну, вантажник зал.ст. Попасна. 
Особливою "трiйкою"  УНКВС по Донецькiй обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

 АБРОСИМОВ Iван Петрович, 1887 р. на-
родження, с.Новоолександрiвка Новоолександрiв-
ського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Гiрське Первомайської мiськ-
ради, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

 АБРОСИМОВ Iван Якович, 1877 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Малоолександрiвка 
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Репресова-
ний двiчi. Особливою  нарадою при Колегії ДПУ 
УРСР 23 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання на 3 р. за межi України. Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 серпня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АБРОСИМОВ Тимофiй Васильович,1915 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кремiн-
на, робiтник Рубiжанського хiмзаводу. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 3 ве-
ресня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АБУШКIН Микола Миколайович, 1905 р. 
народження, м.Рiвне Рiвненської обл., росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у м.Луганську, керiвник 
групи нормування з-ду iм.Рудя. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

 АБУШКIНА Домна Микитiвна, 1902 р. на-
родження, м.Ковель Волинської обл., українка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Луганську, домогос-
подарка. Арештована 12 листопада 1937 року як 
дружина репресованого  за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 17 грудня 1937 року справу припине-
но за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтова-
на у 1937 роцi.   

 АВАНЕСОВ Амбарцум Арзуманович, 1886 р. 
народження, с.Ханадзак Зангезурського р-ну, Азер-
байджан, вiрмен, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, токар з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

АВГУСТ Василь Васильович, 1892 р. народ-
ження, к.Гутерталь Марiупольського р-ну Запорiзь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, майстер вагоноремонтного з-ду. Ареш-
тований 31 сiчня 1937 року за звинуваченням у 
вихваляннi фашистського режиму в Нiмеччинi. 18 
лютого 1937 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

 АВГУСТ Вiльгельм Християнович, 1912 р. 
народження, к.Карлсруе Молочанського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта середня. Про-
живав у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, шкiльний учитель. Репре-
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сований двiчi. Арештований 22 липня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1961 роках.  

АВГУСТ Фрiдрiх Юлiусович, 1903 р. народ-
ження, с.Рижове Барвiнкiвського р-ну Харкiвської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Брян-
ка, вибiйник шахти № 6 "Краснопiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 серпня  1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АВГУСТОВСЬКИЙ Олександр Станiсла-
вович, вiн же МОРАВСЬКИЙ Казимир Анто-
нович, 1906 р. народження, Польща, поляк, освiта 
середня. Проживав у м.Луганську, робiтник тресту 
"Луганськбуд". Репресований двiчi. Арештований 1  лю-
того 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 3 
травня 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю злочинних дiй. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1988 
роках.  

АВДЄЄВ Борис Iванович, 1910 р. народжен-
ня, м.Луганськ, росiянин, освiта н/середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, коман-
дир танка 205 танкового полку 89 стрiлецької дивi-
зiї. Вiйськовим трибуналом 19 армiї 23 серпня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
серпня 1941 року. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

АВДЄЄВ Василь Микитович, 1882 р. народ-
ження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник   
з-ду iм.Артема.  Арештований 12 березня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 черв-
ня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.   

АВДЄЄВ Григорiй Iванович, 1883 р. народ-
ження, смт Городище Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Городищi, се-
лянин-одноосiбник. Народним судом м.Луганська 
14 лютого 1933 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

 АВДЄЄВ Костянтин Степанович, 1880 р. 
народження, м.Ровеньки, росiянин, освiта середня. Про-
живав у Ровеньках, служитель релiгiйного культу. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 грудня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

АВДЄЄВА Марiя Лукiвна, 1927 р. народ-
ження, с.Осинове Новопсковського р-ну, українка, 
освiта н/середня. Без певного мiсця проживання і 
роботи. Луганським обласним судом 6 березня 1956 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 16 черв-
ня 1961 року Луганським обласним судом строк по-
карання знижено до 7 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.   

АВДЄЄВА Надiя Степанiвна, 1873 р. народ-
ження, х. Таловий, Середньоахтубiнський р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, ос-
вiта середня. Проживала в м.Ровеньки, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiй-

ного базування 6 травня 1942 року засуджена до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

 АВДЄЄНКО Євген Гнатович, 1914 р. на-
родження, м.Лисичанськ, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м.Краснодонi, викладач навчального 
комбiнату шахти № 3-бiс. Донецьким обласним 
судом 27 липня 1937 року засуджений  до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АВДУЛОВ Дмитро Iванович, 1903 р. народ-
ження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ниж-
ньому Нагольчику, зарубник шахти №22-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада  1937  
року   засуджений   до   розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

 АВДЮГIН Никифор Антонович, 1892 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антраци-
тiвського р-ну, українець, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Луганську, завiдуючий складом обллегпро-
му. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 8 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу.  
Страчений 20 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

 АВДЮХ Iван Михайлович, 1894 р. народ-
ження. Проживав у с.Чмирiвка Старобiльського 
р-ну. Старобiльською повiтовою ЧК 10 лютого 
1919 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 11 лютого 1919 року. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

АВДЮХА Олексiй Петрович, 1893 р. народ-
ження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Перебував в ув'язненнi в тюрмi  
№ 2 м.Старобiльська. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 липня 1945 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АВДЮШКIН Степан Iванович, 1897 р. на-
родження, х. Липовський, Перелазовський р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у м.Красний Луч, бухгалтер 
шахти мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

АВЕДЬЯН Якiв Йосипович, вiн же АВЕДЬ-
ЯНЦ Акоп Овсепович,  1900 р. народження, Ту-
реччина, вiрмен, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

 АВЕРБУХ Абрам Йосипович, 1911 р. на-
родження, с.Пiщанка Пiщанського р-ну Вiнницької 
обл., єврей, освiта середня. Проживав у м.Луганську, за-
вiдуючий плановим вiддiлом хлiбозаводу. Донецьким 
обласним судом 3 лютого 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АВЕРIН Iван Юхимович, 1878 р. народ-
ження, с.Крупицi Бєловського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, тесляр кiнного двору мiськкомун-
госпу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 24  вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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 АВЕРIН Петро Стратонович, 1902 р. народ-
ження, х. Перелазовський, Клєтський р-н Волгогра-
дської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Хрустальне Красно-
луцької мiськради, робiтник шахти "Анненська". 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 31 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

 АВЕРIН Прокiп Михайлович, 1871 р. на-
родження, х. Головський, Клєтський р-н Волгоград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Софiївський Красно-
луцької мiськради, робiтник шахти № 10. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

 АВЕРКIЄВА Надiя Антонiвна, 1911 р. на-
родження, м.Брянка, росiянка, освiта середня. Про-
живала в с.Петренкове Новоайдарського р-ну, ра-
хiвник к-пу "Червоний трудiвник". Арештована 26 трав-
ня 1942 року за звинуваченням у висловлюваннi 
невдоволення податковою полiтикою. 23 червня 
1942 року справу припинено. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

 АВЕРКОВ Ананiй Микитович, 1905 р. на-
родження, с.Башкатово Обоянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, робiтник коксохiм-
заводу. Луганським обласним судом 3 грудня 1953 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

АВЕРКОВ Кузьма Гнатович, 1908 р. народ-
ження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання і роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

 АВЕРКОВИЧ Павло Васильович, 1898 р. 
народження, м.Чернiгiв, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Стахановi, електрослюсар шахти 
iм.Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

АВЕРШИН Борис Олексiйович, 1911 р. на-
родження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1090 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 323 стрiлецької дивiзiї 5 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

 АВЕРШИН Павло Григорович, 1874 р. на-
родження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, 
українець. Проживав у Лобачевому, селянин-одно-
осiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

 АВЕРШИН Сергiй Iванович, 1890 р. народ-
ження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
майстер з-ду iм.Жовтневої революцiї. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 25 грудня 1936 року за-
суджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

 АВЕСКУЛОВ Олександр Якович, 1903 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта по-

чаткова. Проживав у смт Тошкiвка Первомайської 
мiськради, слюсар шахти "Тошкiвка". Вiйськовим 
трибуналом 3 армiї 13 сiчня 1944 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АВЕСКУЛОВА Марiя Iванiвна, 1906 р. на-
родження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Нижньо-
му, колгоспниця к-пу "Новий побут". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 4 липня 
1945 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

 АВIЛОВ Iван Петрович, 1916 р. народжен-
ня, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Лисичанську, слюсар об'єднання "Доненер-
го". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 серп-
ня 1942 року засуджений до  3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

 АВIЛЬЦЕВ Микола Iванович, 1937 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, матрос вiйськової частини 
10758. Вiйськовим трибуналом Миколаївського 
гарнiзону 16 травня 1957 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. 23 вересня 1958 року Вiйськовою 
колегiєю  Верховного суду СРСР мiру покарання 
знижено до  2 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АВРАЇМОВ Андрiй Олексiйович, 1905 р. 
народження, с.Старий Керменчик Керменчицького 
р-ну Донецької обл., грек, освiта середня. Прожи-
вав у м.Лисичанську, завуч середньої школи дорос-
лих при з-дi "Пролетар". Арештований 29 квiтня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 17 березня 1939 року  справу  припинено,      
з-пiд  варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АВРАМЕНКО Варвара Iванiвна, 1907 р. на-
родження, м.Днiпропетровськ, українка, освiта по-
чаткова. Проживала в смт Новопсков, швачка-на-
домниця. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС До-
нецької обл. 15 липня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1965 роцi.    

 АВРАМЕНКО Василь Iларiонович, 1901 р. 
народження, с.Подорожнє Новогеоргiївського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Покровське Троїцького р-ну, заступ-
ник начальника районної контори зв'язку. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Пiвденного фронту 9 березня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

АВРАМЕНКО Гаврило Андрiйович, 1883 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Маркiвцi, без певних занять. Ре-
пресований двiчi. Арештований 25 жовтня 1936 ро-
ку за звинуваченням у контрреволюцiйнiй агi-
тацiї. 3 грудня 1936 року справу припинено за недо-
веденiстю провини, з-пiд варти звiльнений. 28 серп-
ня 1938 року Донецьким обласним судом засуд-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1936 i 1995 роках.   

 АВРАМЕНКО Ганна Семенiвна, 1892 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Красно-
рiченському, домогосподарка. Луганським облас-
ним судом 13 липня 1950 року засуджена до 25 р. 
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позбавлення волi. 25 березня 1955 року Судовою 
колегiєю Верховного суду СРСР строк покарання 
знижено до 5 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    

АВРАМЕНКО Георгiй Андрiйович, 1879 р. 
народження, с.Б iл оц ер к iв ка  Полтавського р-ну 
П ол та в ськ о ї  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, десятник лiсного 
складу шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 15  листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АВРАМЕНКО Герасим Семенович, 1909 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красно-
рiченському, моторист цегельного  з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

АВРАМЕНКО Максим Семенович, 1889 р. 
народження, с.Попiвка Красноградського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Станично-Луганське, не працював. 4 
липня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 липня 
1942 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

АВРАМЕНКО Микола Дмитрович, 1923 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiловодську, тимчасово не 
працював. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 9 лютого 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 7 
квiтня 1944 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР мiру покарання знижено до 1 р. 3 м-цiв. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

 АВРАМЕНКО Митрофан Васильович, 
1886 р. народження, смт Маркiвка, українець, непи-
сьменний. Проживав у Маркiвцi, селянин-одно-
осiбник. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АВРАМЕНКО Мусiй Семенович, 1898 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Краснорiченсько-
му, голова артiлi iм.Паризької комуни. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

АВРАМЕНКО Панас Iванович, 1890 р. на-
родження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, колійний наглядач 15-ї 
дистанцiї колiї. Л iн iйним судом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 22 листопада 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. 20 червня 1941 ро-
ку Верховним судом УРСР справу направлено на 
дослiдування. 17 лютого 1944 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений.  Реабiлiтований у 1994 роцi.   

 АВРАМЕНКО Пелагiя Василiвна, 1911 р. на-
родження, с.Алексєєвка Алексєєвського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освi-
та початкова. Проживала в м.Луганську, домогос-
подарка. Арештована 11 березня 1944 року за зви-
нуваченням у спiвробiтництвi з агентурою нiмець-

ких розвiдорганiв. 12 жовтня 1944 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.   

АВРАМЕНКО Роман Денисович, 1896 р. на-
родження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Арештований 10 листопада 1930 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 8 серпня 1931 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

АВРАМЕНКО Федiр Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Протопопiвка Олександрiйського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Краснодонi, не працював. Лугансь-
ким обласним судом 29 квiтня 1949 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

АВРАМЕНКО Юхим Єгорович, 1885 р. на-
родження, смт Вергулiвка Брянкiвської мiськради, 
українець, неписьменний. Проживав у Вергулiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 березня 1930 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

 АВРАМЕНКО Юхим Костянтинович, 1880 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Мiлове, без певного мiсця ро-
боти. Спецколегiєю Донецького обласного суду 29 
сiчня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АВРАМОВ Всеволод Матвiйович, 1895 р. 
народження, х. Старогригоровський, Сиротiнський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
учитель школи ФЗН з-ду "Донсода". "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 29 грудня 1932 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АВРАМОВ Капiтон Омелянович, 1907 р. 
народження, ст-ця Чертковська Морозовського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
пекар хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АВРАТНЕР Олексiй Тимофiйович, 1888 р. 
народження, м.Воронеж, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
слюсар зал.ст. Алчевськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 9 березня 1937 року засудже-
ний до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

 АВТОМОНОВ Семен Iванович, 1909 р. на-
родження, с.Двурєчки Липецького р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Астахове Свердловської 
мiськради, колгоспник к-пу "Заповiти Iллiча". Вiй-
ськовим трибуналом 18 армiї 4 сiчня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

 АГАНЕСОВ (ОГАНЕСОВ) Казар Iвано-
вич, 1900 р. народження, Iран, вiрмен, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, референт мiськ-



Назвемо всіх поіменно 
 

 255

комунгоспу. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 29 серпня 1939 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

 АГАНЕСЯНЦ Амалiя Аршакiвна, 1920 р. 
народження, м.Алчевськ, вiрменка, освiта початко-
ва. Проживала в Алчевську, швачка артiлi "Кооп-
швей". Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 15 квiтня 1944 року вислана за межi Укра-
їни як соцiально небезпечний елемент. Реабiлiтова-
на у 1990 роцi.    

АГАРКОВ Микола Федорович, 1903 р. на-
родження, с.Кобилiно Старооскольського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Прожи-
вав у м.Гiрське Первомайської мiськради, плито-
вий шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 
роцi.   

 АГАТЬЄВ Микола Павлович, 1899 р. на-
родження, с.Григорополь Тираспольського р-ну, 
Молдова, молдаванин, освiта початкова. Проживав 
у м.Алчевську, робiтник з-ду iм.Ворошилова. 
Арештований 6 жовтня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1939 року 
виправданий Луганським обласним судом. Реабiлi-
тований у 1939 роцi.   

 АГАФОНОВ Iван Єгорович, 1892 р. народ-
ження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
електрослюсар з-ду "Донсода". Вiйськовим трибу-
налом 230 стрiлецької дивiзiї 17 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

АГАФОНОВ Iван Кiндратович, 1882 р. на-
родження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Сине-
цький Сєверодонецької мiськради, без певних за-
нять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 14 вересня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.   

АГАФОНОВ Iван Якович, 1902 р. народ-
ження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, украї-
нець. Проживав у м.Лисичанську, робiтник з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АГАФОНОВ Петро Петрович, 1892 р. на-
родження, смт Воронове Сєверодонецької мiськра-
ди, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, нормувальник ливарної майстернi з-ду 
"Донсода". Донецьким обласним судом  15 травня 
1937 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

 АГАФОНОВ Стефан Тихонович, 1919 р. 
народження, смт Воронове Сєверодонецької мiськ-
ради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 21 району авiацiйного базування 23 травня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

АГАФОНОВ Тихон Андрiйович, 1902 р. на-
родження, с.Шатово Серпуховського р-ну Москов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 

початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Стахановi, секретар ЦК профспiлки вугiльникiв 
Донбасу. Вiйськовою колегiєю Верховного  суду 
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.   

 АГЕВИЧ Ганна Никифорiвна, 1913 р. на-
родження, м.Луганськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. Арешто-
вана 27 лютого 1943 року за звинуваченням у зрад-
ницькiй дiяльностi, спiвробiтництвi з нiмецькими 
окупантами. 13 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

АГЄЄВ Iван Михайлович, 1903 р. народжен-
ня, с.Нова Перлева Землянського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 101 стрiлець-
кого полку. До призову проживав у м.Свердловсь-
ку. Вiйськовим трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 15 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

 АГЄЄВ Iван Федорович, 1918 р. народжен-
ня, ст-ця Клєтська Клєтського р-ну Волгоградської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Красний Луч, наваловiдбiйник шахти 
№ 17-17-бiс. Арештований 18 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. З огляду на 
воєнний стан етапований углиб країни, де пiзнiше 
не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

 АГЄЄВ Михайло Маркович, 1880 р. народ-
ження, с.Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Конопля-
нiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 ро-
ку висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

 АГЄЄВ Пилип Кузьмич, 1900 р. народжен-
ня, х. Пристєновський, Нижньочирський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, тесляр 
шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

 АГЄЄВА Вiльгельмiна Янiвна, 1893 р. на-
родження, м.Рига, Латвiя, чешка. Проживала в 
м.Старобiльську, секретарка райфiнвiддiлу. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 ро-
ку засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

 АГЄЄВА Раїса Василiвна, 1928 р. народ-
ження, ст-ця Шумилiнська Нижньодонського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Антрацитi, робiт-
ниця лазнi шахти №  8-9. Луганським обласним су-
дом 28 жовтня 1953 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. 21 сiчня 1955 року Верховним судом 
УРСР вирок скасовано, справу припинено. Реабiлi-
тована у 1955 роцi.   

АГIБАЛОВ Леонiд Микитович, 1912 р. на-
родження, с.Нiкольське Нiкольського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Луганську, головний бух-
галтер бази "Особторгу". Луганським обласним су-
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дом 10 сiчня 1946 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АГIБАЛОВ Петро Борисович, 1892 р. на-
родження, с.Губаревка Лiвенського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, непись-
менний. Проживав у м.Брянка, машинiст врубма-
шини шахти №  12. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 8 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

 АГIБАЛОВ Степан Олександрович, 1912 р. 
народження, м.Лiвни Лiвенського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну,  за-
вiдуючий школою. Луганським обласним судом 25 
грудня 1947 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

АГОШКОВ Якiв Iванович, 1902 р. народ-
ження, с-ще Iллiнське Моховського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, не працював. Вiйсько-
вим трибуналом 12 армiї 27 листопада 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

 АГУДОВ Олексiй Титович, 1881 р. народ-
ження, ст-ця Владимирська Шахтинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, сторож 
водокачки зал.ст.Луганськ. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 31 травня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

 АДАМ Андрiй Михайлович, 1903 р. народ-
ження, с.Стара Олександрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с. Первомайськ  Сватiвського р-ну,  колгоспник  
к-пу iм.Шевченка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

 АДАМ Густав Михайлович, 1911 р. народ-
ження, с.Стара Олександрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Артемiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Артема. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1988 роцi.    

 АДАМ Емiль Леопольдович, 1896 р. народ-
ження, с.Луги Пулинського р-ну Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Осикове Бiло-
куракинського р-ну, чорнороб залiзничної магi-
стралi Москва-Донбас. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

 АДАМ Марiя Єфремiвна (Юхимiвна), 1909 р. 
народження, к.Новоолександрiвка Пулинського 
р-ну Київської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в с.Первомайськ Сватiвського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм.Шевченка. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1962 роцi.    

АДАМ Рудольф Альбертович, 1908 р. на-
родження, с.Сербо-Слобiдка Ємiльчинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 

у м.Брянка, кравець швейної майстернi. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938  року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

 АДАМ Рудольф Якович, 1888 р. народжен-
ня, с.Сербо-Слобiдка Ємiльчинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 20 серпня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

 АДАМ Самiйло Христофорович, 1865 р. на-
родження, Польща, нiмець, освiта середня. Прожи-
вав у с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 16 червня  
1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 22 
серпня 1936 року Верховним судом УРСР строк 
покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

 АДАМЕНКО Дмитро Федорович, 1918 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта середня. Вiйськовослуж-
бовець, начальник радiовузла 57 полку 4 дивiзiї 
вiйськ НКВС. Арештований 9 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 21 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

 АДАМЕНКО Iван Васильович, 1913 р. на-
родження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бокове-Платовому, старший оглядач вагонiв зал.ст. 
Карахаш. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi 15 листопада 1938 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

 АДАМЕНКО Iван Павлович, 1928 р. народ-
ження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 1006 стрiлецького полку 266 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 
19 липня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

 АДАМЕНКО Костянтин Дмитрович, 1879 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бокове-Платовому, возiй Бокiвського рудоуправ-
лiння. Репресований двiчi. Судовою „трійкою” при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1959 i 1960 роках.  

АДАМЕНКО Марiя Данилiвна, 1916 р. на-
родження, м.Золоте Первомайської мiськради, росi-
янка, освiта середня. Проживала в смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, адвокат. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької обл. 18 липня 1943 
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.    

 АДАМЕНКО Микола Федорович, 1906 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськово-
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службовець, рядовий окремого мiнометного  бата-
льйону. Вiйськовим трибуналом 262 стрiлецької 
бригади 5 грудня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

 АДАМЕНКО Митрофан Пимонович, 1890 р. 
народження, с.Березанка Нiжинського р-ну Чернi-
гiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, лазник лазнi № 1. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АДАМЕНКО Федiр Семенович, 1893 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Бiловодську, тесляр к-пу "Бiльшовик". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 сер-
пня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

 АДАМОВ Рахмiель Айзiкович, 1888 р. на-
родження, с.Воронцiвка Iванiвського р-ну Херсон-
ської обл., єврей, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, продавець магазину "Пролетар". 
Арештований 19 жовтня 1925 року за звинувачен-
ням у створеннi контрреволюцiйної сiонiстської ор-
ганiзацiї. 27 квiтня 1926 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АДАМОВ Семен Гаврилович, 1910 р. народ-
ження, с.Поколюбичi Гомельського р-ну Гомель-
ської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Про-
живав у м.Лисичанську, завiдуючий конторою опе-
ративного облiку "Склобуду". Донецьким обласним  
судом  1 березня 1938 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

 АДАМОВ Семен Степанович, 1885 р. на-
родження, х. Проциков, Тацинський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Красний Луч, працівник 
контори "Цукротресту". Арештований 9 липня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
8 сiчня 1934 року справу припинено за мало-
значнiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1934 роцi.   

АДАМОВИЧ Олександр Iванович, 1889 р. 
народження, с.Василiвка Мархлевського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, городник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АДАМОВИЧ Олександр Федорович, 1893 р. 
народження, м.Рубiжне, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Сватове, начальник 2-ї дiльницi капi-
тальних робiт зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

 АДАМОВИЧ Фадей Васильович, 1888 р. 
народження, м.Рубiжне, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Лисичанську, слюсар з-ду "Про-
летар". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

 АДАМСЬКИЙ Олександр Францович, 
1905 р. народження, с.Ольгопiль, Вiнницька обл., 

поляк, освiта середня.  Член ВКП(б) у 1932-1938 рр. 
Проживав у м.Лисичанську, завiдуючий вироб-
ництвом взуттєвої фабрики. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

 АДВЕНТ Кузьма (Казимир) Вiкентiйович, 
1890 р. народження, с.Богор'є Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Данилiвка Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Чер-
вона зоря". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

 АДДЕ Пилип Йосипович, 1905 р. народжен-
ня, к.Манзурово, Челябiнська обл., Росiйська Феде-
рацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, тесляр вагонної 
дiльницi зал.ст. Штерiвка. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 2 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

 АДЕРIХА (АДЕРIХО) Олександр Софро-
нович, 1933 р. народження, с.Болотчицi Слуцького 
р-ну Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, крiпильник шах-
ти iм.Мельникова. Луганським обласним судом 5 
червня 1959 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

 АДIНЄВ Юхим Григорович, 1907 р. народ-
ження, с.Алексєєвка Морозовського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, прибираль-
ник породи шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

 АДЛОВ Йосип Ярославович, 1917 р. народ-
ження, с.Василiвка Червоноармiйського р-ну Київ-
ської обл., чех, освiта початкова. Проживав у с.Нау-
гольне Сватiвського р-ну, тракторист к-пу "Про-
летар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

 АДЛОВ Ярослав Iванович, 1885 р. народ-
ження, Австрiя, чех, освiта початкова. Проживав у 
с.Наугольне Сватiвського р-ну, без певного мiсця 
роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АДОНIН Григорiй Андрiйович, 1902 р. на-
родження, с.Денежникове Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Денежни-
ковому, колiйний обхiдник вiддiлку № 5. Лiнiйним 
судом Московсько-Донецької залiзницi 24 липня 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1978 роцi.    

 АДОНIН Дмитро Кiндратович, 1877 р. на-
родження, с.Денежникове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
бригадир слюсарiв хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 
22 жовтня 1933 року засуджений до 3 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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 АДОНIН Iван Михайлович, 1904 р. народ-
ження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 59 окремого кулеметно-артилерiйського бата-
льйону. Арештований 19 вересня 1942 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 жовтня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
305 стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.  

АДОНIН Якiв Андрiйович, 1895 р. народження, 
с.Денежникове Новоайдарського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Денежниковому, робiтник зал.ст. 
Штормове. Лiнiйним судом Московсько-Донецької 
залiзницi 24 липня 1938 року засуджений до 5 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АДОНIНА Клавдiя Микитiвна, 1913 р. на-
родження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, ро-
сiянка, освiта початкова. Проживала в Борiвському, 
тимчасово не працювала. Вiйськовим трибуналом 3 
армiї 17 червня 1943 року засуджена до розстрiлу. 28 чер-
вня 1943 року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-
Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

АДОНЬЄВ Iван Омелянович, 1890 р. народ-
ження, с.Панчеве Новомиргородського р-ну Одесь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, статистик шахти № 11-43. Арештований 
21 грудня 1937 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 14 березня 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

 АЖАЖА Данило Кузьмич, 1913 р. народ-
ження, с.Великi Сорочинцi Миргородського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта н/вища. Прожи-
вав у м.Луганську, студент 3-го курсу педагогiч-
ного iнституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

 АЖАЖА Євген Гарасимович, 1903 р. на-
родження, с-ще зал.ст. Авдiївка, Донецька обл., 
українець,освiта вища.Член ВКП(б) у 1928-1938 рр. 
Проживав у м.Луганську, ректор Луганського пе-
дагогiчного iнституту. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 21 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

 АЖИПА Гаврило Йосипович, 1887 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". Донецьким 
обласним судом 16 липня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962  роцi.    

АЖИПА Григорiй Леонтiйович, 1904 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта н/се-
редня. Вiйськовослужбовець, рядовий 842 стрiлець-
кого полку. Вiйськовим трибуналом 240 стрiлець-
кої дивiзiї 10 вересня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 4 жовтня 1942 року. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.   

АЖИПА (АЖИППО) Iван Андрiйович, 
1902 р. народження, м.Лисичанськ, українець, освi-
та початкова. Проживав у Лисичанську, робiтник  
з-ду "Донсода". Репресований двiчi. Арештований 
25 березня 1933 року за звинуваченням у шкiд-

ництвi. Рiшення у справi  немає. 25 квiтня 1938 ро-
ку "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 
i 1957 роках.  

АЖИПА Iларiон Йосипович, 1893 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, телефонiст   з-ду "Дон-
сода". Арештований 23 березня 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 
11 червня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

АЖИПА Лаврентiй Павлович, 1894 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Лисичанську, десятник шахти 
iм.ОДПУ. Арештований 19 серпня 1933 року за 
звинуваченням у приналежностi до контррево-
люцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1934 роцi.   

АЖИПА Митрофан Якович, 1900 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, возiй з-ду "Червоний хi-
мiк". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 сiчня 
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЖИПО Петро Кузьмич, 1898 р. народ-
ження, м.Горлiвка Донецької обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, механiк це-
ху № 10 з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.    

 АЖИППА Iлля Степанович, 1883 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Лиси-
чанську, завiдуючий вiддiлом капiтальних робiт 
шахти iм.Мельникова. "Трiйкою" УНКВС по  Лу-
ганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

 АЖИППО Iван Семенович, 1896 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта середня.  
Член ВКП(б) у 1928-1939 рр. Проживав у м.Луган-
ську, директор сiльгоспiнституту. Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу 7 квiтня 
1939 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 27 
грудня 1940 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

АЖИЩЕВ Михайло Єгорович, 1922 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий мiнометного бата-
льйону 529 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 163 стрiлецької дивiзiї 5-6 квiтня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 квiтня 
1942 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.   

 АЖОГIНА Євгенiя Євграфiвна, 1889 р. на-
родження, ст-ця Нижньокундрюченська Раздор-
ського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянка, освiта вища. Проживала в м.Антрацитi, 
головний лiкар Нагольчанської амбулаторiї. Ареш-
тована 25 грудня 1941 року  за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 3 
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липня 1942 року етапована углиб країни, де пiзнiше 
не виявлена. 8 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

 АЗАРЕНКО Iван Матвiйович, 1902 р. на-
родження, с.Бички Фатезького р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у смт Новоайдар, завiдуючий Новоайдарсь-
кою сортовипробувальною дiльницею. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.   

 АЗАРНИХ Вiктор Якимович, 1930 р. народ-
ження, с.Красна Нов Щучинського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, не працював. Арештований 13 березня 1942 
року за звинуваченням у шпигунствi. 27 березня 
1942 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АЗАРНИХ Володимир Якимович, 1929 р. 
народження, с.Красна Нов Щучинського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Бугаївка Переваль-
ського р-ну, не працював. Арештований 13 березня 
1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 27 бе-
резня 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

 АЗАРОВ Василь Петрович, 1908 р. народ-
ження, м.Кiров Смоленської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин. Проживав у м.Попасна, технiк ва-
гоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЗМIН Микола Микитович, 1924 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, учень школи ФЗН № 12. 
Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року засуд-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

АЇПОВ Леонiд Антонович, 1882 р. народ-
ження, с.Iзбище Ягодновського р-ну Рязанської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Старобiльську, бухгалтер районного 
вiддiлення "Радгосптрансу". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.   

АЙДIН Микола Семенович, 1912 р. народ-
ження, с.Великий Янисоль Великоянисольського 
р-ну Донецької обл., грек, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, майстер трубного цеху з-ду 
iм.Якубовського. Арештований 16 грудня 1937 ро-
ку за звинуваченням у поширеннi антирадянських 
анекдотiв. 17 вересня 1938 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЙЗЕНБЕРГ Йосип (Юзеф) Генрiхович, 
1910 р. народження, Галичина, єврей, освiта серед-
ня. Проживав у м.Луганську, шлiфувальник пром-
комбiнату "Динамо". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року 

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

 АЙЗЕНБЕРГ Наум Михайлович, 1889 р. 
народження, м.Павлоград Днiпропетровської обл., 
єврей, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, екс-
педитор артiлi "Вперед до комуни". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

 АЙЗНЕР Альберт Августович, 1914 р. на-
родження, Польща, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Сватове, коваль к-пу "Хвиля революцiї". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня  
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

 АЙФЕЛЬД Олександр Пилипович, 1910 р. 
народження, х. Андрiанов, Матвєєво-Курганський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, десят-
ник шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АЙХБЕРГ Густав Карлович, 1887 р. народ-
ження, с.Владин Житомирського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Вiвчарове Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. 
Донецьким обласним судом 7 березня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

 АЙХБЕРГ Ервiн Густавович, 1923 р. на-
родження, с.Владин Житомирського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
зiрка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 ли-
стопада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1979 роцi.    

 АЙХОРСТ Рейнгольд Вiльгельмович, 1877 р. 
народження, к.Нейгейм Житомирського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Гладкове Бiлокуракинського р-ну, сторож к-пу 
iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АКЖИГIТОВ Олексiй Олександрович, 
1873 р. народження, с.Мочалейка Каменського р-ну 
Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, татарин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Брянка, не працював. 
Арештований 6 лютого 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1930 роцi.   

АКИМЕНКО Андрiй Васильович, 1899 р. 
народження, с.Оленiвка Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав в Оленiвцi, про-
вiдник вагонiв зал.ст. Дебальцеве. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

 АКИМЕНКО Андрiй Кузьмич, 1888 р. на-
родження, м.Новочеркаськ Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, помiчник бухгалтера 
артiлi "Спартак". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
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обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

 АКИМЕНКО Антон Олексiйович, 1874 р. 
народження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Маркiв-
ське Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. По-
становою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 
15 грудня 1929 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.    

 АКИМЕНКО Василь Васильович, 1887 р. 
народження, х. Обуховка, Каменський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодон-
ського р-ну, колiйний обхiдник 13-ї дистанцiї колiї. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 
серпня 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.   

АКИМЕНКО (ЯКИМЕНКО) Iван Макси-
мович, 1909 р. народження, с.Калмикiвка Старо-
бiльського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Калмикiвцi, селянин-одноосiбник. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 8 сiчня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АКИМЕНКО Iван Федорович, 1872 р. на-
родження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресо-
ваний двiчi. Арештований 25 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. За тим же звинуваченням арештований 16 
жовтня 1930 року. 19 квiтня 1931 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1930 i 1931 
роках.  

АКИМЕНКО Микола Михайлович, 1911 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий окремого саперного баталь-
йону. Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької дивi-
зiї 18 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 грудня 1942 року. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.   

АКИМЕНКО Павло Iванович, 1904 р. на-
родження, смт Новоолександрiвка Краснодонсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, робiтник залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

 АКИМЕНКО Панас Васильович, 1899 р. 
народження, с.Єлизаветiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Антрацитi, 
головний бухгалтер контори змiшторгу. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 
сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

 АКИМЕНКО Пилип Федорович, 1881 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Георгiївці, 
не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

АКИМЕНКО Степан Володимирович, 1901 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта середня.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Краснодонi, начальник 
служби вивезення вугiлля тресту "Краснодонву-
гiлля". Арештований  29 квiтня 1945 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 5 
липня 1945 року виправданий Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований 
у 1945 роцi.  

 АКИМКIН Петро Iванович, 1892 р. народ-
ження, с.Єрмоличi Гродненського р-ну Грод-
ненської обл., Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с.Верхньогарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, голова к-пу iм.Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 
року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

 АКИМОВ Гаврило Андрiйович, 1914 р. на-
родження, с.Михайловка Михайловського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м. Перво-
майську, бухгалтер шахти "Альберт". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 липня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

 АКИМОВ Григорiй Iванович, 1897 р. на-
родження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, ро-
бiтник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 9 квiтня 1938  року засуджений до роз-
стрiлу.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АКИМОВ Костянтин Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, завi-
дуючий виробництвом об'єднання "Коопремонт". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

АКИМОВ Михайло Євстафiйович, 1911 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
бригадир тракторної бригади к-пу iм.Кiрова. Вiйсь-
ковим трибуналом Луганського гарнiзону 18 берез-
ня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

АКИМОВ Сергiй Андрiйович, 1889 р. на-
родження, с.Пречистенське Лiвенського р-ну Ор-
ловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Сiмейкине Красно-
донського р-ну, механiк радгоспу "Сiмейкинський". 
Арештований 3 березня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 
квiтня 1943 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi  

АКИМОВА Раїса Сергiївна, 1922 р. народ-
ження, с.Пречистенське Лiвенського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
середня. Проживала в смт Сiмейкине Краснодон-
ського р-ну, вчителька початкової школи. Ареш-
тована 3 березня 1943 року за звинуваченням у 
зрадницькiй дiяльностi. 15 липня 1943 року справу 
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припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

АКИМОЧКIН Захар Никифорович, 1903 р. 
народження, с.Гнєздiлово Дмитрiєвського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Брянка, крiпильник 
шахти № 2-8. Донецьким обласним судом 15 квiтня 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АКIНШИН Дмитро Сергiйович, 1903 р. на-
родження, с.Донськi Iзбищi Ведузького р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, майстер  
з-ду Наркомату шляхiв. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до    
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

 АККЕРМАН Емiлiя Адольфiвна, 1898 р. 
народження, Латвiя, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м.Лисичанську, рiзальниця скла з-ду 
"Пролетар". Донецьким обласним судом 4 сiчня 
1939 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

АКОП'ЯНЦ Амаяк Карапетович, 1908 р. 
народження, Iран, вiрмен, освiта середня. Проживав 
у м.Гiрське Первомайської мiськради, техкерiвник 
Серговського кущового управлiння "Головхлiб". 
Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 18 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.   

АКСЬОНОВ Василь (Володимир) Григоро-
вич, 1911 р. народження, м.Кропоткiн Краснодар-
ського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Красний Луч, студент Яро-
славського педагогiчного iнституту, Росiйська Фе-
дерацiя. Донецьким обласним судом 27-29 червня 
1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   

АКСЬОНОВ Георгiй Георгiйович, 1928 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва.  Проживав у Луганську, учень школи ФЗН при 
з-дi iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 червня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. 20 жовтня 1947 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк 
покарання знижено до 4 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

АКСЬОНОВ Iван Єрмолайович, 1889 р. на-
родження, с.Сухий Донець Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець. 
Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, робiтник шахти № 152. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АКСЬОНОВ Iван Iллiч, 1905 р. народження, 
с-ще зал.ст. Микитiвка, Донецька обл., росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, елект-
ромонтер пiдстанцiї вагоноремонтного з-ду. Лiнiй-
ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 грудня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

АКСЬОНОВ Кiндрат Лукич, 1880 р. народ-
ження, с.Богданiвка Павлоградського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, возiй-приватник. Арештова-
ний 20 серпня 1941 року за звинуваченням в анти-

радянськiй агiтацiї. 10 червня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АКСЬОНОВ Микола Микитович, 1913 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта вища. Про-
живав у смт Новоайдар, завiдуючий районною ап-
текою. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 13 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АКСЬОНОВ Петро Федорович, 1924 р. на-
родження, с.Дьяково Тацинського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, охоронник м'я-
сокомбiнату. Вiйськовим трибуналом 58 армiї 2 бе-
резня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 19 березня 1943 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

АКСЬОНОВА Тетяна Прокопiвна, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, росiянка, освiта почат-
кова. Проживала в Луганську, пресувальниця з-ду 
№7 Тсоавiахiму. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 6 липня 1943 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. 29 жовтня 1947 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду УРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1947 роцi.    

АКУЛИНЧЕВ Федiр Михайлович, 1899 р. 
народження, с.Сухотинка Тамбовського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник ста-
леливарного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Луганським обласним судом 24 липня 1941 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

АКУЛОВ Василь Iванович, 1902 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, слюсар лiжкової фабрики. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 2 липня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АКУЛОВ Михайло Євстафiйович, 1905 р. 
народження, м.Алчевськ, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. Вiйськовим трибуналом Луган-
ського гарнiзону 2 листопада 1948 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. 11 травня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Бiломорського вiйськового 
округу строк покарання знижено до 6 р. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.   

АКУЛОВ Михайло Олексiйович, 1875 р. на-
родження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Репресований тричi. 3 березня 
1931 року i 30 квiтня 1937 року був арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. В обох 
випадках, 28 червня 1931 року i 10 сiчня 1939 року, 
справи припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. 28 листопада 1943 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1994 i 1992 роках.  
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АКУЛОВ Олександр Агапiйович, 1903 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав  у  Луганську,  начальник  вiддiлу  з-ду 
№ 60. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськово-
го округу 4 квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. 
29 травня 1939 року Вiйськовою колегiєю  Верховного  
суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 15 
травня 1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного су-
ду СРСР попереднi ухвали скасовано, справи припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

АКУЛОВ Олексiй Олексiйович, 1888 р. на-
родження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 3 березня 1931 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду. 21 вересня 1941 року арештова-
ний за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
в дорозi помер. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1995 роках.  

АКУЛОВ Охрiм Олексiйович, 1891 р. на-
родження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Петровського. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 листо-
пада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АКУЛОВА-КОВАЛЕНКО Васса Климен-
тiївна, 1904 р. народження, м.Днiпропетровськ, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
робiтниця лiжкової фабрики. Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 2 липня 1937 
року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.    

АЛАДЖIЄВ (АЛАДЖЕВ) Михайло Пили-
пович, 1903 р. народження, м.Армавiр Краснодар-
ського краю, Росiйська Федерацiя, вiрмен, освiта 
вища. Проживав у м.Рубiжне, iнженер-хiмiк хiмком-
бiнату. Арештований 20 липня 1933 року за звину-
ваченням у шкiдництвi i диверсiйнiй дiяльностi. 22 
жовтня 1933 року Колегiєю ОДПУ мiрою покаран-
ня    визначено   строк   попереднього   ув'язнення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

АЛАДIН Влас Iванович, 1895 р. народжен-
ня, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Маслаковому, колгоспник 
к-пу iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

АЛАДIН Гарасим Семенович, 1894 р. на-
родження, с.Вiвчарове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Вiвчаровому, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Донецького мiжрай-
суду вiд 19 сiчня 1932 року висланий за межi Украї-
ни. Реабiлiтований  у 1989 роцi.    

АЛАДIН Григорiй Максимович, 1889 р. на-
родження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Маслаковому, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 15 березня 1931 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 

червня 1931 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЛАДIН Єгор Гаврилович, 1891 р. народ-
ження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Маслаковому, селянин-
одноосiбник. Постановою Донецького мiжрайсуду 
вiд 19 сiчня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛАДIН Iван Максимович, 1893 р. народ-
ження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Попасна, кочегар пе-
карнi вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попас-
на. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АЛАДIН Кузьма Якович, 1907 р. народжен-
ня, с.Маслакове Троїцького р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Попасна, мастильник де-
по Попасна. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛАДIН Микита Максимович, 1906 р. на-
родження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, кочегар 
пекарнi вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. По-
пасна. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АЛАДIН Петро Пилипович, 1895 р. народ-
ження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у Маслаковому, голова Вiвчарiвського сiль-
по. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

АЛАФЄЄВ Олександр Федорович, 1911 р. 
народження, с.Каплунiвка Краснокутського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, десятник шахти № 14. 25 чер-
вня 1942 року  Вiйськовим трибуналом вiйськової 
частини 1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

АЛАФЄЄВА Домна Трохимiвна, 1912 р. на-
родження, с.Моховатка Землянського р-ну Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта по-
чаткова. Проживала в м.Антрацитi, робiтниця шах-
ти № 14. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 24 листопада 1945 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за звинувачен-
ням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

АЛДАКИМОВ Єгор Федорович, 1894 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, облiковець тракторної бригади к-пу "Бiльшо-
вик". Арештований 22 грудня 1943 року за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 28 березня 1944 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.   

АЛДАКИМОВ Сергiй Якович, 1877 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, селянин-одноосiбник. Арештований 12 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
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цiї. 16 березня 1933 року справу припинено за недо-
веденiстю провини, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

АЛДАКИМОВ Стефан Iванович, 1907 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, селянин-одноосiбник. Арештований 8 липня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 8 вересня 1932 року справу припинено за недо-
статнiстю даних для притягнення до суду, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АЛДАКИМОВ Федiр Тимофiйович, 1899 р. 
народження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець. Проживав у м.Первомайську, робiтник шахти 
№ 4-5 "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛДАКИМОВА Євдокiя Iванiвна, 1911 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, без певних занять. Лiнiйним судом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 26-27 березня 1936 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

АЛДАКИМОВА Харитина Федорiвна, 1911 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, без певних занять. Донецьким обласним 
судом 4-5 квiтня 1935 року засуджена до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АЛДОКИМОВ Дiомид Якович, 1884 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, облiковець к-пу iм.Шевченка. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 1931 року висланий на 3 р. 
за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 серпня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1995 роках.  

АЛДОКИМОВА Антонiна Федорiвна, 1888 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Преображен-
ному, без певних занять. Донецьким обласним су-
дом 4-5 квiтня 1935 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АЛДОКИМОВА Нiнель Георгiївна, 1921 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, секретар сiльради. Арештована 10 червня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам. 28 червня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

АЛДОКИМОВА Пелагiя Павлiвна, 1914 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, без певних занять. Донецьким обласним 
судом 4-5 квiтня 1935 року засуджена до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АЛДОКИМОВА Фекла Федорiвна, 1905 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, без певних занять. Донецьким обласним 

судом 4-5 квiтня 1935 року засуджена до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АЛЕЙНИК Олена Iванiвна, 1888 р. народ-
ження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Нижнiй Дуван-
цi, домогосподарка. Арештована 29 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.   

АЛЕЙНИКОВ Данило Васильович, 1890 р. 
народження, с.Алейникове Алексєєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Широкий Ста-
нично-Луганського р-ну, керуючий вiддiлком рад-
госпу "Iндустрiя". Арештований 24 лютого 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 28 травня 1943 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АЛЕЙНИКОВ Денис Давидович, 1888 р. на-
родження, с.Верхня Груня Коренєвського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та середня. Проживав у м.Брянка, гiрничий технiк 
тресту "Донпромвугiлля". Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 лютого 1934 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕЙНИКОВ Микита Карпович, 1909 р. 
народження, с.Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, колгоспник к-пу iм.Воро-
шилова. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 3 травня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕЙНИКОВ Тихiн Карпович, 1907 р. на-
родження, с.Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, колгоспник к-пу iм.Воро-
шилова. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 3 травня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕЙНИКОВ (ОЛЕЙНИКОВ) Федiр Ми-
китович, 1894 р. народження, с.Новокраснiвка Ан-
трацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новокраснiвцi, лiсогон шахти мiсцев-
прому. Арештований 12 березня 1943 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЛЕКО Дiомид Савелiйович, 1887 р. народ-
ження, с.Пархоменко Краснодонського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 27 вересня 1937 року  засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ Микола Васильо-
вич, 1872 р. народження, с.Протасово Малоархан-
гельського р-ну Орловської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, табельник 
шахти № 22-53. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
7-8 березня 1933 року засуджений до вислання за 
межi України. 19 вересня 1933 року тим же органом 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 264

вирок умовно-достроково скасовано. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

АЛЕКСАНДРIЙСЬКИЙ Микола Микола-
йович, 1898 р. народження, м.Орел, Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, помiчник 
завiдуючого конторою Бокiвського рудоуправлiння. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до    5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

АЛЕКСАНДРIН Василь Сисойович, 1905 р. 
народження, х. Попов, Обливський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у 
м.Красний Луч, бухгалтер контори мiжрайторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРIН Iван Тихонович, 1905 р. 
народження, ст-ця Усть-Бузулуцька Кругловського 
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Ми-
хайлiвка Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти 
№ 25-30. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
травня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

АЛЕКСАНДРIН Михайло Миколайович, 
1903 р. народження, х. Чорний, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, вантаж-
ник шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

АЛЕКСАНДРIН Семен Абакумович, 1917 р. 
народження, х. Слєпихiн, Обливський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Прожи-
вав у м.Свердловську, кучер шахти № 23. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Володимир Никонович, 
1879 р. народження, м.Варшава, Польща, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР 28 листопада 1933 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Геннадiй Олександрович, 
1896 р. народження, с.Славенi Єкимовицького р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Стахановi, старший 
буровий майстер тресту "Донбасвуглерозвiдка". 
Арештований 15 лютого 1945 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 4 квiтня 1945 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1945 роцi.  

АЛЕКСАНДРОВ Iван Захарович, 1884 р. 
народження, с.Iверське Олександрiвського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Попасна, комiрник з-ду "Металiст". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957  роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Iван Михайлович, 1890 р. 
народження, кол.с.Новодеркул Данилiвської сiль-
ради Бiловодського р-ну, українець, освiта середня. 
Проживав у с.Данилiвка Бiловодського р-ну, по-
мiчник бухгалтера конезаводу № 63. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

АЛЕКСАНДРОВ Iван Михайлович, 1904 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, 
шофер зал.ст. Голубiвка. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 24 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня  1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Кузьма Iванович, 1899 р. 
народження, с.Половкiно Льговського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, сторож 
шахти № 35. Арештований 14 травня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури гес-
тапо. 3 червня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АЛЕКСАНДРОВ Максим Захарович, 1875 р. 
народження, кол. х. Русанiвка Тополiвської сiльра-
ди Троїцького р-ну, росiянин, неписьменний. Про-
живав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 23 травня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Микола Олександрович, 
1919 р. народження, с.Ковалi Урмарського р-ну Чу-
васької АРСР, Росiйська Федерацiя, чуваш, освiта 
середня. Проживав у смт Троїцьке, начальник 2-ї 
частини райвiйськкомату. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Українського округу 26 травня - 2 
червня 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 8 серпня 1943 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

АЛЕКСАНДРОВ Олександр Васильович, 
1893 р. народження, с.Притикiно Бiряковського 
р-ну Вологодської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Вовчо-
ярiвка Попаснянського р-ну, чорнороб крейдяного 
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до 10  р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Олександр Павлович, 
1913 р. народження, с.Троїцьке Попаснянського 
р-ну, українець. Вiйськовослужбовець, торпедист   
2 морської бригади. Вiйськовим трибуналом Тихо-
океанського флоту 1 листопада 1937 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Олексiй Iванович, 1882 р. 
народження, м.Старобiльськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Старобiльську, керуючий Старо-
бiльським вiддiленням Госпбанку. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 лютого 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.   
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АЛЕКСАНДРОВ Родiон Дем'янович, 1903 р. 
народження, х. Аржановський, Обливський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, каменолом кар'єру шахти 
№ 7-8 "Карл". Донецьким обласним судом 15 черв-
ня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВ Сергiй Данилович, 1870 р. 
народження, с.Середньотепле Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Се-
редньотеплому, селянин-одноосiбник. Арештова-
ний 2 листопада 1927 року за звинуваченням  у 
збройнiй боротьбi проти Радянської влади в роки 
громадянської вiйни. 24 листопада 1927 року спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1995 роцi.  

АЛЕКСАНДРОВА Серафима Степанiвна, 
1888 р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, 
освiта початкова. Проживала в м. Луганську, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року засуд-
жена до розстрiлу. Вирок виконано 20 жовтня 1941 
року. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

АЛЕКСАНДРОВА Сергiя Якiвна, 1875 р. 
народження, с.Чурюково Староюр'євського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради, монахиня. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 23 травня 
1934 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

АЛЕКСАНДРОВИЧ Анна Миколаївна, 
1907 р. народження, м.Горлiвка Донецької обл., ро-
сiянка, освiта початкова. Проживала в м.Красний 
Луч, бiблiотекар школи ФЗН № 10. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 вересня 
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Андрiян Макарович, 1885 р. 
народження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Луган-
ського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, 
землекоп "Шляхбуду". "Трiйкою" при Колегiї  ДПУ 
УРСР 20 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

АЛЕКСЄЄВ Антон Семенович, 1888 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 18 грудня 1932 ро-
ку за звинуваченням у пiдготовцi повстання проти 
Радянської влади. 25 серпня  1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АЛЕКСЄЄВ Артем Iванович, 1903 р. народ-
ження, м.Бiла Церква Київської обл., українець, 
освiта середня. Проживав у с.Закотне Новопсковсь-
кого р-ну, вчитель сiльської школи. Донецьким об-
ласним судом 11 грудня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Василь Олексiйович, 1896 р. 
народження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, 

iнспектор з якостi вугiлля шахти № 1-бiс. Донець-
ким обласним судом 16 лютого 1936 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Василь Петрович, 1863 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великiй Чернiгiвцi, селянин-одноосiбник. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
13 сiчня 1930 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Григорiй Iларiонович, 1895 р. 
народження, с.Малий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Мало-
му Суходолi, санiтар дiльничного ветпункту. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Єгор Йосипович, 1907 р. народ-
ження, с.Верхньобогданiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньобогданiвцi, колгоспник к-пу iм.Петровського. 
Арештований 29 серпня 1935 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi не-
має. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Iлля Андрiйович, 1905 р. на-
родження, с.Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 78 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 74 стрiлецької дивiзiї 30  квiтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Микола Лаврентiйович, 1912 р. 
народження, вихованець Мелiтопольського дитячо-
го будинку № 2, Запорiзька обл., українець, освiта 
середня. Проживав у смт Бiловодську, директор 
райхарчокомбiнату. Арештований 5 травня 1943 ро-
ку за звинуваченням у пособництвi нiмецьким оку-
пантам. 27 липня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.  

АЛЕКСЄЄВ Микола Митрофанович, 1919 р. 
народження, м.Краснодон,  українець, освiта н/се-
редня. Проживав у Краснодонi, токар Центральних 
механiчних майстерень тресту "Краснодонвугiлля". 
Арештований 9 квiтня 1942 року за звинуваченням 
у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 2 травня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Михайло Миколайович, 1897 р. 
народження, м.Смоленськ, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, фельдшер залiзничної по-
лiклiнiки зал.ст. Сентянiвка. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 лютого 
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.   

АЛЕКСЄЄВ Олексiй Максимович, 1899 р. 
народження, с.Руське Матвєєво-Курганського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Давидо-Микiльське 
Краснодонського р-ну, робiтник Краснодонського 
вiддiлу робiтничого постачання. Арештований 14 
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сiчня 1934 року за звинуваченням в антирадянськiй 
дiяльностi. 25 лютого 1934 року Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР мiрою покарання виз-
начено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1989  роцi.   

АЛЕКСЄЄВ Павло Андрiйович, 1900 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великiй Чернiгiвцi, селянин-одноосiбник. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 
травня 1931 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Яким Олексiйович, 1927 р. на-
родження, с.Стремутка Псковського р-ну Псков-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Привiлля Лисичанської 
мiськради, прохiдник шахти "Томашiвська-Пiвнiч-
на". Луганським обласним судом 4 липня 1961 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

АЛЕКСЄЄВ Якiв Єпiфанович, 1901 р. на-
родження, с.Нова Оленiвка Постишевського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, вчитель математики СШ № 25. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

АЛЕКСЄЄВА Клавдiя Савелiївна, 1921 р. 
народження, с.Красна Талiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, українка, освiта середня. Проживала в 
Краснiй Талiвцi, фiнагент сiльради. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

АЛЕКСЄЄВА Марiя Iванiвна, 1926 р. на-
родження, м.Луганськ, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Луганську, службовка з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 29 липня 1948 року засудже-
на до 25 р. позбавлення волi. 18 березня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Київського вiйськового ок-
ругу вирок скасовано, справу припинено, з-пiд вар-
ти звiльнена. Реабiлiтована у 1955 роцi.    

АЛЕКСЄЄВСЬКИЙ Микола Лаврентiйо-
вич, 1920 р. народження, с.Ушакiвка Лутугинсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 142 мiнометного полку. 
Вiйськовим трибуналом 132 стрiлецької дивiзiї 5 
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Андрiй Васильович, 1923 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, курсант 62 навчаль-
ного мотострiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 8 навчальної мотострiлецької бригади 25 серп-
ня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Архип Тихонович, 1903 р. 
народження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 216 стрiлецького полку 76 стрiлецької ди-
вiзiї. Вiйськовим трибуналом 21 армiї 29 березня 
1943 року засуджений до розстрiлу заочно. 6 квiтня 

1943 року Вiйськовим трибуналом Воронезького 
фронту вирок скасовано, справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Iван Андрiйович, 1911 р. 
народження, кол. с.Веселеньке Миколаївської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
агент-постачальник Луганського з-ду iм.Артема. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.   

АЛЕКСЄЄНКО Iван Iллiч, 1907 р. народ-
ження, с.Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, селянин-
одноосiбник. Донецьким обласним судом 22 люто-
го 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Iван Митрофанович, 1876 р. 
народження, с.Курилiвка Конотопського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Бiлоскелювате Краснодонського р-ну,  кол-
госпник к-пу iм.Крупської. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Микола Григорович, 1895 р. 
народження, с.Костянтинопiль Великоянисольсько-
го р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, вагар "Укрвiйськторгу". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

АЛЕКСЄЄНКО Никифор Прокопович, 
1885 р. народження, с.Колядiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, тесляр-приватник. Арештований 28 
червня 1941 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 12 липня 1941 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЛЕКСЄЄНКО Олексiй Дмитрович, 1913 р. 
народження, с.Малоiванiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Сi-
мейкине Краснодонського р-ну, бригадир вагонно-
ремонтного пункту зал.ст. Сiмейкине. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 липня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АЛЕКСЄЄНКО Петро Якович, 1914 р. на-
родження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньошевирiвцi, крiпильник шахти № 2. Спец-
колегiєю Донецького обласного суду 19 квiтня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АЛЕКСЮК Захар Данилович, 1899 р. на-
родження, с.Ружин Ковельського р-ну Волинської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, старший бухгалтер Брянкiвської контори 
тресту "Вуглерозвiдка". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.   
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АЛЕКСЮК Платон Григорович, 1886 р. на-
родження, с.Дерманка Баранiвського р-ну Жито-
мирської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с. Шапарiвка Бiлокуракинського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕКСЮТIН (АЛЕКСЮТЕНКО) Сергiй 
Семенович, 1898 р. народження, с.Потоки Жме-
ринського р-ну Вiнницької обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Верхня Орiхiвка Луту-
гинського р-ну,  вибiйник шахти iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АЛЕНТЬЄВ Iлля Iванович, 1884 р. народ-
ження, х. Iсаєв, Тацинський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськ-
ради, помiчник завгоспа селищної лiкарнi. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

АЛЕФIР (ОЛЕФIР) Павло Климович, 1891 р. 
народження, с.Кравченки Великобагачанського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Зоринську Перевальського р-ну, ви-
бiйник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АЛЕФIР Самiйло Лукич, 1882 р. народжен-
ня, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одно-
осiбник. Арештований 7 травня 1933 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 червня 
1933 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЛЕЩЕНКО Микола Семенович, 1906 р. 
народження, с.Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, українець. Проживав у м.Луганську, робiтник 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЕЩЕНКОВА Дар'я Дмитрiвна, 1899 р. 
народження, с.Колесникiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянка. Проживала в Колесникiвцi, кол-
госпниця к-пу iм.Молотова. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 7 серпня 1943 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.   

АЛЕЩЕНКОВА Фекла Семенiвна, 1899 р. 
народження, с.Крепi Станично-Луганського р-ну, 
росiянка, освiта середня. Без певного мiсця прожи-
вання і роботи. Донецьким обласним судом 21 
квiтня 1936 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

АЛIМОВ Григорiй Архипович, 1865 р. на-
родження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у с.Олек-
сандрiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 12 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 берез-
ня 1930 року справу припинено за недоведенiстю 

протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1930 роцi.  

АЛIМОВ Павло Федулович, 1910 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин. Проживав у с.Тепле, селянин-одноосiб-
ник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
сiчня 1931 року висланий за межі України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛIМОВ Петро Данилович, 1891 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, робiтник Красноярського лiсництва. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

АЛIМОВ Петро Федулович, 1904 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Нижньотеплому, робiтник 
радгоспу iм.Артема. Арештований 31 березня 1943 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецьких розвiдорганiв. 7 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АЛIМОВ Пилип Степанович, 1889 р. народ-
ження, с.Сабiвка Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, десятник поверхневого комплексу шахти № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

АЛIМОВ Семен Iванович, 1887 р. народ-
ження, с-ще Хрящiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
лiсник Красноярського лiсництва. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 листопада 
1944 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АЛIМПIЄВ Василь Вiссарiонович, 1900 р. 
народження, с.Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Македонiвцi, бригадир рiльни-
чої бригади к-пу iм.Сталiна. Арештований 29 жовт-
ня 1941 року за звинуваченням у саботажi. 10 лис-
топада 1941 року виправданий Вiйськовим три-
буналом Луганського гарнiзону. Реабiлiтований у 
1941 роцi.   

АЛIСОВ Андрiй Iллiч, 1896 р. народження, 
с.Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Антрацитi, завiдуючий 
конторою шахти № 25-бiс. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АЛІСОВ Валентин Іванович, 1925 р. народ-
ження, м. Луганськ, росіянин, освіта початкова. 
Військовослужбовець, рядовий 1003 стрілецького 
полку 279 стрілецької дивізії. Військовим трибуна-
лом 3 армії 16 липня 1943 року засуджений до роз-
стрілу заочно. Реабілітований у 1993 році. 

АЛIСОВ Iван Iванович, 1900 р. народження, 
с.Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiв-
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ської мiськради, електрик шахти № 33-37. Ареш-
тований 6 грудня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 
лютого 1934 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

АЛIСОВ Iван Якович, 1886 р. народження, 
с.Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник Ро-
венькiвського  рудоуправлiння. "Трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення  волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АЛIСОВ Клим Iллiч, 1877 р. народження, 
с.Мiллерово Матвєєво-Курганського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, сторож контори 
мiськвiддiлу зв'язку. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 7-8 березня 1933 року засуджений до  10 р. 
позбавлення волi. 19 вересня 1933 року тим же 
органом умовно-достроково звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.   

АЛIСОВ Олександр Климович, 1907 р. на-
родження, с.Мiллерово Матвєєво-Курганського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник мiськелектростанцiї. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня  1933 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АЛIФАНОВ (АЛЕФАНОВ) Василь Васильо-
вич, 1903 р. народження, х. Свиридов, Обливський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, прибиральник 
породи шахти № 2 "Комсомолець". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛIФЕР Сергiй Омелянович, 1905 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АЛIФЕР Устин Iванович, 1880 р. народжен-
ня, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiстках, колгоспник к-пу 
iм.Ворошилова. Арештований 4 листопада 1941 ро-
ку за звинуваченням в антирадянських висловлю-
ваннях. 12 листопада 1941 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.   

АЛIФIРЕНКО Григорiй Петрович, 1906 р. 
народження, с.Бабичеве Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Бабичевому, не пра-
цював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

АЛIХАНОВА Анна Сергiївна, 1906 р. народ-
ження, ст-ця Константиновська Константиновського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, робiтниця 
з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 16 червня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

АЛIШЕВСЬКИЙ Пуд Сергiйович, 1872 р. 
народження, с.Крепi Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Крепях, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою"  при Колегiї ДПУ УРСР 5 лютого 
1930 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЛЕРДIНГС Август Августович, 1915 р. 
народження, к.Гiльдендорф, Одеська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Iллiнка Троїцького 
р-ну, коваль к-пу "Шлях до соцiалiзму". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

АЛЛЕРДIНГС (АЛЛЕРДIНКС) Август 
Григорович, 1879 р. народження, к.Гiльдендорф, 
Одеська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях 
до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 серпня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЛЕРТ Венiамiн Теодорович, 1888 р. на-
родження, с.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
робiтник радгоспу "Вибiйник". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

АЛЛЕРТ Едуард Iванович, 1913 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Нижньоднiпровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, слюсар вагоно-ремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АЛЛЕРТ Соломон Соломонович, 1891 р. на-
родження, с.Олександрiвка Нижньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнсь-
кого р-ну, охоронник пункту "Заготзерно". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АЛЛЕРТ Якiв Петрович, 1902 р. народжен-
ня, с.Поди Павлоградського р-ну Днiпропетровської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Ново-
дар'ївка Ровенькiвської мiськради, ремонтний робiт-
ник 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

АЛЛЕРТ Якiв Якович, 1909 р. народження, 
с.Єлизаветiвка Синельникiвського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Олександропiлля Попаснянського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Прогрес". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 
року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

АЛПАТОВ Влас Пантелеймонович, 1891 р. 
народження, х. Нижньомитякiн, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, швець 
артiлi "Шкiрпромсоюз". "Трiйкою" УНКВС по До-
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нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АЛПАТОВ Володимир Iванович, 1892 р. на-
родження, х. Власовка, Тарасовський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, начальник 9-го 
поштового вiддiлення. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15  квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

АЛПАТОВ Григорiй Степанович, 1900 р. 
народження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду iм. Рудя. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 сiчня 1942 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

АЛПАТОВ Дем'ян Антонович, 1886 р. на-
родження, с.Лопаскине Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лопас-
киному, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. Арештова-
ний 1 березня 1943 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 21 травня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.   

АЛПАТОВ Iван Захарович, 1884 р. народ-
ження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, робiтник тресту "Донбасжитлобуд". Арешто-
ваний 3 сiчня 1933 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 2 березня 1933 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1933 роцi.   

АЛПАТОВ Олександр Борисович, 1912 р. 
народження, кол.х. Верхньорозсипний Веселогiрської 
сiльради Слов'яносербського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, дезiнфектор зал.ст. 
Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 21 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

АЛПАТОВ Панас Iванович, 1891 р. народ-
ження, с.Лопаскине Слов'яносербського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
возій-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛПАТОВ Петро Прохорович, 1888 р. на-
родження, с.Сизе Станично-Луганського р-ну, росi-
янин, неписьменний. Проживав у Сизому, колгосп-
ник к-пу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АЛПАТОВ Юхим Михайлович, 1891 р. на-
родження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Теплому, 
техпрацiвник райколгоспшколи. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АЛТАНЕЦЬ Андрiй Олексiйович, 1882 р. 
народження, с.Булахiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Перевальську, штукатур будвiд-
дiлу шахти iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

АЛТАНЕЦЬ Семен Максимович, 1897 р. 
народження, с.Булахiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Перевальську, робiтник шахти 
iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

АЛТИНОВА Радiя Денисiвна, 1908 р. народ-
ження, с.Пiца Краснооктябрського р-ну Горьковсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, татарка, освiта по-
чаткова. Проживала в м.Луганську, без певних за-
нять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 27 квiтня 1943 року засуджена до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

АЛУШКОВ Василь Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Опалєво Свердловського р-ну Костром-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, вибiйник шахти № 5. Вiйськовим трибуналом 
Iркутської обл., Росiйська Федерацiя, 25 грудня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АЛФIМОВ (АЛХIМОВ) Дмитро Петрович, 
1880 р. народження, с.Нижнє Бабiно Обоянського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, техпрацi-
вник селищної Ради. Арештований 15 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної повстанської органiзацiї. 20 лютого 
1934 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АЛФIМОВ Павло Федотович, 1889 р. на-
родження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Лиси-
чанську, слюсар "Склобуду". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АЛФIМОВ Петро Федотович, 1908 р. народ-
ження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiв-
цi, робiтник крейдяного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АЛФЬОРОВ Антон Антонович, 1905 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, вибiйник шахти № 3-3-бiс. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

АЛФЬОРОВ Артем Михайлович, 1895 р. 
народження, с.Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Кашкарному, кол-
госпник к-пу "Маяк". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

АЛФЬОРОВ Микита Єгорович, 1897 р. на-
родження, с.Кашкарне Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Кашкарному, кол-
госпник к-пу "Маяк". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1969 роцi.    
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АЛЬ Якiв Йоганнович, 1895 р. народження, 
м.Рига, Латвiя, латиш, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, заступник начальника ремонтно-вiд-
новлювального цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 11 лютого  
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 14 лютого 1938 року. Реаблiтований у 1959 роцi.   

АЛЬБРЕХТ Евальд Емiльович, 1896 р. на-
родження, к.Борисiвка Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, Ра-
хiвник артiлi iм.Калiнiна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЬБРЕХТ Наталiя Василiвна, 1914 р. на-
родження, к.Ейгенфельд Мелiтопольського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м.Вахрушеве Краснолуцької мiськра-
ди, наймана хатня робiтниця. Вiйськовим трибу-
налом Харкiвського вiйськового округу 3 вересня 
1935 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1961 роцi.   

АЛЬБРЕХТ Християн Васильович, 1908 р. 
народження, к.Ейгенфельд Мелiтопольського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
пiдручний слюсаря шахти № 13. Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу  6 серпня 
1935 року засуджений до розстрiлу. 26 вересня 
1935 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АЛЬОНКIН Григорiй Олексiйович, 1883 р. 
народження, х. Ягодний, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
охоронник центральної картотеки обласного архiву. 
Арештований 12 березня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу  припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

АЛЬОНКIН Iван Костянтинович, 1882 р. 
народження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 лютого 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АЛЬОНКIН Олексiй Фролович, 1894 р. на-
родження, с.Олександрiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
зал. ст. Руднична-Схiдна, Донецька обл., черговий 
по станцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.    

АЛЬОНКIН Петро Iванович, 1902 р. народ-
ження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м. Кiровську, 
наваловiдбiйник шахти № 22. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

АЛЬОХIН Володимир Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Нижнiй Ольшан Должанського р-ну 

Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, помiчник 
машинiста врубмашини шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АЛЬОХIН Дем'ян Малафiйович, 1886 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, зарубник 
шахти № 2-бiс. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

АЛЬОХIН Казимир Семенович, 1903 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевсь-
ку, бухгалтер контори "Мiськзовнiшторгу". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

АЛЬОХIН Олексiй Пилипович, 1888 р. на-
родження, с.Гнилуша Задонського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, крiпильник шахти № 30-35. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

АЛЬОШИН Iван Володимирович, 1907 р. 
народження, х. Плотина, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, ремонтний ро-
бiтник тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АЛЬОШИН Олексiй Матвiйович, 1893 р. 
народження, с.Боркове, Тульська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, завiдуючий пунктом "Заготзерно". 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 лис-
топада 1932 року засуджений до 10 р. позбав-лення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЬОШИНА Анна Iванiвна, 1903 р. народ-
ження, м.Лiски Воронезької обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в м.Лу-
ганську, швачка швейної фабрики. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 17 червня 1944 року засу-
джена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1960 роцi.    

АЛЬПЕРОВИЧ Абрам Семенович, 1890 р. 
народження, с.Около, Мiнська обл., Бiлорусь, єв-
рей, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, за-
готiвельник деталей взуття артiлi "Червоний шкiря-
ник". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

АЛЬПIН Володимир Юлiйович, 1907 р. на-
родження, с.Михайлiвка, Днiпропетровська обл., 
єврей, освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Брянка,  начальник дiльницi шахти 
№ 12. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
3 грудня 1937 року засуджений до 25 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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АЛЬСОВ Альберт Iванович, 1905 р. народ-
ження, м.Рига, Латвiя,  латиш, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, столяр з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 липня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

АЛЬТГАЄР Юлiус Густавович, 1911 р. на-
родження, с.Микола ївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець. Проживав у с.Олексан-
дропiль Бiлокуракинського р-ну, помiчник коваля 
к-пу "17 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЬТМАЄР Iван Олександрович, 1906 р. 
народження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, лiсогон 
шахти №1-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
23 листопада 1937  року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

АЛЬТМАН Альберт Августович, 1907 р. на-
родження, к.Нейгейм Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Малоолекса-
ндрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Електрик". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АЛЬТМАН Едуард Генрiхович, 1909 р. на-
родження, с.Тирово Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с. Шарiв-
ка  Бiлокуракинського  р-ну,   колгоспник к-пу iм.Мо-
лотова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АЛЬЧАКОВ Михайло Федорович, 1913 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта по-
чаткова. Вiльнонайманий шофер 8 механiзованої  
дивiзiї. 10 сiчня 1949 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 48240 засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi заочно. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АЛЬШЕВСЬКИЙ (АЛIШЕВСЬКИЙ) Ми-
кола Iллiч, 1895 р. народження, с.Нижня Гараси-
мiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у Нижнiй Гарасимiвцi, ветсанi-
тар к-пу iм.Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АЛЬШЕВСЬКИЙ Олексiй Андрiйович, 
1887 р. народження, с.Нижня Гарасимiвка Красно-
донського р-ну, росiянин. Проживав у с.Верхньо-
шевирiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АЛЬЯНАХ Спиридон Пантелiйович, 1896 р. 
народження, с.Першотравневе Першотравневого 
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
комiрник шахти № 21. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

АЛЯБ'ЄВ Аркадiй Матвiйович, 1914 р. на-
родження, м.Тамбов, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Рубiжне, студент 

Рубiжанського хiмiчного iнституту. Донецьким об-
ласним судом 15 березня 1936 року засуджений до 
2 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АЛЯБ'ЄВ Федiр Овсiйович, 1896 р. народ-
ження, с.Бесєдiно Бесєдiнського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м.Луганську, розповсюджувач газет видав-
ництва "За харчову iндустрiю". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АЛЯКIН Вiктор Iванович, 1874 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, при-
ймальник пункту "Заготзерно" на зал.ст. Петрове-
ньки. Репресований двiчi. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 березня 1931 року висла-
ний на 3 р. за межi України. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 жовтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1991 i 1992 роках.   

АЛЯКIН Iван Iванович, 1880 р. народження, 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав в Iванiвцi, рахiвник артiлi 
"Гужовик". Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 20 червня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АЛЯКIН Iван Петрович, 1895 р. народжен-
ня, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, швець шев-
ської майстернi. Арештований 8 червня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 сер-
пня 1948 року справу припинено за малозначнiстю. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АЛЯКIН Наум Тимофiйович, 1891 р. наро-
дження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник зал.ст. Луганськ. Арештований 10 квiтня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 2 червня 1944 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1944 
роцi.   

АЛЯКIН Павло Сидорович, 1912 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
сiчня 1933 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.   

АЛЯКIН Петро Вiкторович, 1896 р. наро-
дження, смт Iв а нiвка  Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, слюсар шахти № 7-8. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1988 роцi.    

АЛЯКIНА Меланiя Iванiвна, 1888 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, українка. 
Проживала в м.Красний Луч, завiдуюча мiською 
станцiєю швидкої допомоги. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 лютого 1944 року засуджена до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

АМАЛАЄВ Iван Андрiйович, 1920 р. народ-
ження, с.Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, росiя-
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нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
200 запасного стрiлецького полку. Арештований 14 
квiтня 1943 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з 
нiмецькими окупацiйними властями. 24 липня 1943 ро-
ку справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АМАФУТСЬКИЙ Арсенiй (Арсентiй) Гри-
горович, 1885 р. народження, м.Богучар Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Свердловську, шкiльний учи-
тель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АМЕЛIН Якiв Iванович, 1902 р. народжен-
ня, с.Єрмiн, Тамбовська обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Луганську, начальник служ-
би експлуатацiї з-ду iм.Жовтневої революцiї. Ареш-
тований 11 серпня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
22 березня 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АМIНОВ Василь Панкратович, 1914 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 12 кавалерiйського 
полку вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом при-
кордонної i внутрiшньої охорони вiйськ НКВС 22 
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.   

АММОСОВ Iван Васильович, 1900 р. на-
родження, м.Воткiнськ, Удмуртiя, Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м.Лу-
ганську, помiчник начальника цеху з-ду iм.Жовтне-
вої революцiї. Арештований 17 листопада 1941 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 
лютого 1942 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

АМПIЛОВ Леонiд Петрович, 1873 р. народ-
ження, сл. Ямська Старооскольського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта ви-
ща. Проживав на кол.х. Лощина, Станично-Луган-
ський р-н, служитель релiгiйного культу. Репресо-
ваний тричi. Арештований 23 жовтня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 листо-
пада 1929 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1995 i 1989 роках.  

АНАНЧЕНКО Микола Iванович, 1919 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 667 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 218 стрiлецької дивiзiї 22 червня 1942 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

АНАНЧЕНКО Севастян Миколайович, 
1891 р. народження, с.Слобода-Банилiв Прилуць-
кого р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта се-
редня. Проживав у смт Лотикове Слов'яносербсь-
кого р-ну, фельдшер шахти iм.Лотикова. Арешто-

ваний 8 грудня 1932 року за звинуваченням в ан-
тирадянських дiях. 11 травня 1933 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АНАНЬЄВ Анатолiй Якович, 1932 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську. Арештований 14 квiтня 
1943 року  за звинуваченням у причетностi до аген-
тури нiмецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним 
станом 11 червня 1943 року етапований углиб краї-
ни, направлений до закритого дитячого колектора. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АНАНЬЄВ Василь Максимович, 1870 р. на-
родження, с.Терпiння Мелiтопольського р-ну За-
порiзької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с. Ананьївка Свердловської мiськради, не пра-
цював. Луганським обласним судом 22 жовтня 1948 
року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 8 липня 
1954 року Верховним судом УРСР мiру покарання  
знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

АНАНЬЇН Дмитро Iванович, 1907 р. народ-
ження, с.Кiмасозеро, Карело-Фiнська РСР, карел, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, робiт-
ник шахти № 36. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 23 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНАХОВ Олег Олексiйович, 1922 р. народ-
ження, м.Краснодар, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта н/вища. Проживав у м.Луганську, сту-
дент Московського юридичного iнституту. Ареш-
тований 27 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 4 сiчня 1944 ро-
ку справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабi-
лiтований у 1995 роцi.   

АНАШКIН Олексiй Миколайович, 1906 р. 
народження, м.Москва, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, швець майстернi мiсцевпрому. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 3 жовтня 1936 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АНГЕЛОВ Данило Михайлович, 1894 р. на-
родження, м.Луганськ, болгарин, освiта середня. 
Проживав у Луганську, електрик промартiлi iм.1 Травня. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНГIЛЕВИЧ Марк Якович, 1907 р. народ-
ження, с.Кобильня Котюжанського р-ну, Молдова, 
румун, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, бурильник шахти № 160. Луганським облас-
ним судом 19 травня 1941 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АНГОЛЬТ (АНГОЛЬД) Олександр Христо-
форович, 1885 р. народження, с.Дудникове Олек-
сандрiвського повiту Катеринославської губернiї, 
нiмець. Проживав у м.Свердловську, слюсар-маши-
нiст Любимiвської водокачки. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР  15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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АНДЕРТ Альберт Iванович, 1917 р. народ-
ження, м.Бугульма, Татарська АРСР, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях 
до соцiалiзму". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

АНДИБУРА Кiндрат Андрiйович, 1882 р. 
народження, с.Залiзне Горлiвського р-ну Донецької 
обл., українець, осв iта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, робiтник шахти № 14-17. Донець-
ким обласним судом 7 травня 1936 року засудже-
ний до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

АНДРЕЄВ Андрiй Семенович, 1907 р. на-
родження, с.Руське Куйбишевського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Антрацитi, завгосп дитя-
чих ясел. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
червня 1943 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

АНДРЕЄВ Валентин Iванович, вiн же ПУ-
РИКОВ Василь Iванович, 1911 р. народження, с.Єго-
ровка Тарасовського р-ну Ростовської обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, токар з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРЕЄВ Варфоломiй Сидорович, 1917 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 6 батареї 310 артилерiйського полку. Вiй-
ськовим трибуналом Архангельського вiйськового 
округу 23 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.   

АНДРЕЄВ Георгiй Якович, 1910 р. народ-
ження, с.Лавровка Шульгiнського р-ну Тамбовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, заступник начальника новопаровозного цеху 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Арештований 17 жов-
тня 1937 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 12 грудня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

АНДРЕЄВ Дмитро Миколайович, 1902 р. 
народження, с.Александровка Бєлевського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Краснодонi,  гiрничий десятник шахти  
№ 8. Арештований 22 квiтня 1943 року за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 11 серпня 1944 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований  у 1994 роцi.   

АНДРЕЄВ Єгор Порфирiйович, 1912 р. на-
родження, с.Верхолiно Гдовського р-ну Ленiнград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Прожи-
вав у м.Краснодонi, слюсар шахти № 1. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.   

АНДРЕЄВ Кузьма Митрофанович, 1902 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 

освiта початкова. Проживав у Мiстках, конюх сiль-
ської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АНДРЕЄВ Леон Євстигнiйович, 1898 р. на-
родження, х. Ягодний, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
вантажник "Кооптрансу". Арештований 12 березня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 4 червня 1933 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.   

АНДРЕЄВ Леонiд Андрiйович, 1911 р. на-
родження, с.Вишково, Ленiнградська обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, робiтник шахти № 7-7-бiс. 
Луганським обласним судом 27 лютого 1948 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

АНДРЕЄВ Микола Дмитрович, 1922 р. на-
родження, м.Ша хти Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Ровеньки, керiвник духового оркестру клубу 
iм.Горького. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 березня 1944 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АНДРЕЄВ Микола Iванович, 1880 р. народ-
ження, с.Новозадуна ївка  Бердянського р-ну За-
порiзької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, стрi-
лочник зал.ст. Комишуваха. Арештований 24 черв-
ня  1931 року за звинуваченням у зрадницьких дiях 
у перiод громадянської вiйни. Рiшення у справi не-
має. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АНДРЕЄВ Михайло Михайлович, 1906 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Михай-
лiвцi, робiтник Алчевського з-ду iм.Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 17 квiтня 1945 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АНДРЕЄВ Михайло Терентiйович, 1896 р. 
народження, смт Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар 
новопаровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1988 роцi.    

АНДРЕЄВ Олексiй Iванович, 1891 р. наро-
дження, с.Новострiльцiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новострiльцiвцi, 
кучер конезаводу № 60. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 22 червня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

АНДРЕЄВ Олексiй Миколайович, 1896 р. 
народження, с.Перещепине Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Попасна, бухгалтер промартiлi "Ме-
талiст". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    
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АНДРЕЄВ Олексiй Стефанович, 1883 р. на-
родження, с.Новоборове Старобiльського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Новоборово-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегії ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

АНДРЕЄВ Панас Онисимович, 1914 р. на-
родження, с.Нив и  Куньїнського р-ну Калiнiнської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Зоринську Перевальського р-ну, де-
сятник шахти "Никанор". Луганським обласним су-
дом 26 жовтня 1948 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АНДРЕЄВ Платон Андрiйович, 1893 р. на-
родження, м.Ки їв,  українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, майстер-заготiвельник Держ-
швейфабрики. Луганським обласним судом 31 жовтня 
1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

АНДРЕЄВ Полiкарп Семенович, 1883 р. на-
родження, с.Червоний Жовтень Станично-Луган-
ського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Червоному Жовтнi, колгоспник к-пу "Полум'я Жов-
тня". Арештований 4 березня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 червня 1933 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

АНДРЕЄВ Степан Дмитрович, 1887 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
завiдуючий фермою к-пу "Червона зоря". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

АНДРЕЄВ Степан Онисимович, 1875 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у Станично-Луганському, 
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Арештований 17 квiтня 1932 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 26 червня 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

АНДРЕЄВ Стефан Онисимович, 1880 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, росiянин, не-
письменний. Проживав у Станично-Луганському, 
без певних занять. Репресований двiчi. Арештова-
ний 17 квiтня 1932 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 26 червня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притяг-
нення до суду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1961 роках.   

АНДРЕЄВ Якiв Дем'янович, 1888 р. народ-
ження, с.Нижнi Сiрогози Нижньосiрогозького р-ну 
Херсонської обл., росiянин, освiта початкова. Про-
живав у с.Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Петровського. Донецьким об-
ласним судом 23 квiтня 1936 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

АНДРЕЄВА Варвара Iванiвна, 1918 р. на-
родження, м.Красний Сулiн Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Прожи-
вала в м.Краснодонi, вчителька СШ № 23. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, 11 вересня 1943 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.   

АНДРЕЄВА Ганна Іванівна, 1912 р. народ-
ження, смт Варваропілля Первомайського р-ну, ук-
раїнка, освіта середня. Проживала за місцем на-
родження, лікпом амбулаторії. 23 квітня 1931 року 
відібрано підписку про невиїзд: звинувачувалася у 
недоносительстві. 28 листопада 1931 року справу 
припинено, підписку анульовано. Реабілітована у 
1931 році. 

АНДРЕЄВА Олена Федорiвна, 1901 р. на-
родження, с.Червоний Жовтень Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
Червоному Жовтнi,  колгоспниця к-пу "Полум'я Жов-
тня". Арештована 12 березня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 1933 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

АНДРЕЙЧЕВ Антон Сергiйович, 1881 р. на-
родження, м.Олександрiвськ Артемiвської райради 
м.Луганська, українець, освiта початкова. Прожи-
вав за мiсцем народження, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi Ук-
раїни. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРIАНI Марiя Костянтинiвна, 1910 р. 
народження, с.Нова Рябина Охтирського р-ну 
Сумської обл., українка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Рубiжне, бухгалтер розрахункового вiддiлу 
контори змiшторгу. Арештована 10 квiтня 1942 ро-
ку за звинуваченням в антирадянських дiях. 14 
квiтня 1942 року справу припинено за недоведенiс-
тю провини, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.  

АНДРIАНОВ Василь Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Петровське, Смоленська обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Брянка, водопровiдник шахти № 6. Арешто-
ваний 19 березня 1942 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
Реабiлiтований у 1948 роцi.   

АНДРIЄВСЬКИЙ Вiктор Йосипович, 1902 р. 
народження, м.Полтава, українець, освiта н/вища. 
Проживав у м.Луганську, директор СШ № 33. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.  

АНДРIЄВСЬКИЙ Iван Августович, 1873 р. 
народження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Тер-
нiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
ний бойовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.   
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АНДРIЄВСЬКИЙ Михайло Йосипович, 
1894 р. народження, с.Гульськ Новоград-Волинсь-
кого р-ну Київської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Грицаївка Бiлокуракинського 
р-ну, колгоспник к-пу iм.Кiрова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРIЄНКО Григорiй Микитович, 1885 р. 
народження, м.Ровеньки, українець, освiта початко-
ва.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Ли-
сичанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АНДРIЄНКО Iван Павлович, 1878 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець. 
Проживав у с.Андрiївка Сватiвського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРIЄНКО Корнiй Трохимович, 1894 р. 
народження, кол.х. Успенiвка Рудiвської сiльради 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Рудiвка, слюсар радгоспу iм.Косiора. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий за межi Ук-
раїни. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРIЄНКО Микола Андрiйович, 1874 р. 
народження, с.Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, сторож магазину. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 13 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНДРIЄНКО Олександр Пилипович, 1894 р. 
народження, с.Кринички Куп'янського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Стахановi, крiпильник шахти iм.Сталiна. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.    

АНДРIЄНКО Трифон Гарасимович, 1883 р. 
народження, с.Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, коваль шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 24 липня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 20 серпня 1941 року Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл 
замiнено 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

АНДРIЖЕВСЬКИЙ Микола Калiстрато-
вич, 1881 р. народження, м.Вiтебськ, Бiлорусь, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник шахти № 16. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АНДРIУЦА Петро Якович, 1912 р. народ-
ження, с.Яровисте Звенигородського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, без певних занять. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

АНДРIЦИН Петро Iванович, 1895 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 7-8. Особливою "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АНДРIЯШ Iван Максимович, 1918 р. наро-
дження, с.Рубанка Бахмацького р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 25 сiчня 1942 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 27 сiчня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АНДРIЯШИН Андрiй Григорович, 1889 р. 
народження, Австрiя, австрiєць, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
оглядач вагонiв зал.ст. Лоскутiвка. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРIЯШИН-ПАВЛЕНКО Iван (Йосип) 
Миколайович, 1907 р. народження, Польща, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
слюсар металургiйного з-ду iм.Ворошилова. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1956 роцi.    

АНДРОНОВ Андрiй Петрович, 1891 р. на-
родження, м.Донецьк, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, сторож 14-ї дистанцiї 
колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 серп-
ня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
10 сiчня 1947 року Верховним судом СРСР справу 
повернено на дослiдування. 23 травня 1947 року ви-
рок скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

АНДРОНЯК Георгiй Минович, 1901 р. на-
родження, м.Кам'янець-Подiльський Хмельницької 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Ста-
хановi, бухгалтер овочевої бази мiськхарчоторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

АНДРОСОВ Василь Васильович, 1912 р. 
народження, с.Пєсковатка Iзбердєєвського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Кiровську, робiтник 
шахти № 22. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 2 вересня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНДРОСОВ Олексiй Данилович, 1899 р. 
народження, смт Новоайдар, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м. Алчевську, мiлiцiонер 
мiськвiддiлу мiлiцiї. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 4 листопада 1943 року за звинуваченням у 
зрадницькiй дiяльностi. 23 березня 1944 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю ознак злочину, з-пiд 
варти звiльнений. За таким же звинуваченням 
арештований 12 липня 1945 року. Справу припи-
нено 19 вересня 1945 року за недоведенiстю про-
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типравних дiй. Реабiлiтований вiдповiдно у 1944 i 
1945 роках.  

АНДРОСОВ Петро Тимофiйович, 1905 р. 
народження, с.Сор очанове Витязiвського р-ну Кi-
ровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, оглядач вагонiв зал.ст. 
Антрацит. Луганським обласним судом 28 жовтня 
1953 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 26 
сiчня 1955 року Верховним судом СРСР строк по-
карання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

АНДРОЩУК Микола Лук'янович, 1912 р. 
народження, м.Iзяслав Iзяславського р-ну Хмель-
ницької обл., українець, освiта середня. Проживав у 
смт Маркiвка, боєць протипожежної охорони. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 21 жовтня 1949 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АНДРУЩЕНКО Iван Iванович, 1904 р. на-
родження, с.Закотне Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Даль-
нiй, Новопсковський р-н, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегії ДПУ УРСР 23 
сiчня 1933 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНДРУЩЕНКО (АНДРЮЩЕНКО) Пан-
телiй Федосiйович, 1891 р. народження, с.Осинове 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Iкове Новопсковського р-ну, лiсник 
Новопсковського лiсництва. Вiйськовим трибуна-
лом 35 району авiацiйного базування 26 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

АНДРЮЩЕНКО Анастасiя Григорiвна, 
1889 р. народження, м.Старий Оскол Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, розсильна прокуратури 
Кам'янобрідського р-ну. Луганським обласним су-
дом 29 серпня 1941 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

АНДРЮЩЕНКО Андрiй Iванович, 1894 р. 
народження, с.Мар'янiвка Новоархангельського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Антрацитi, керiвник фiнгрупи тресту "Боковоантра-
цит". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

АНДРЮЩЕНКО Григорiй Стефанович, 
1907 р. народження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 24 сiчня 1933 
року за звинуваченням у контрреволюцiйному са-
ботажi. 25 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АНДРЮЩЕНКО Наталя Олексiївна, 1889 р. 
народження, м.Iзюм Харкiвської обл., українка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Стахановi, касирка 
гiрничого технiкуму. Судовою "трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року засуджена до    
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

АНДРЮЩЕНКО Олексiй Дмитрович, 1903 р. 
народження, с.Пiски Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, робiтник шахти № 1-2 

"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

АНДРЮЩЕНКО Сидiр Гаврилович, 1903 р. 
народження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолек-
сандрiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 квiтня 
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АНЖIЄВСЬКИЙ (АНЖЕВСЬКИЙ) Емiль 
Юлiусович, 1895 р. народження, с.Тартачок Марх-
левського р-ну Київської обл., нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Вiвчарове Троїцького р-ну, 
селянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 
4 березня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНЗЕШИН Микола Iванович, 1895 р. на-
родження, с.Митинцi Красилiвського р-ну Хмель-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Перевальську, робiтник шахти № 92. Лу-
ганським обласним судом 25 грудня 1946 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ֹАНИКАНОВ Борис Пилипович, 1912 р. на-
родження, с.Пашково Сухиницького р-ну Смолен-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у с.Покровське Троїцького р-ну, 
агроном райземвiддiлу. Арештований 13 травня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 17 вересня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АНИКАНОВ Дмитро Микитович, 1884 р. 
народження, м.Каменськ-Шахтинський Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лутугине, селянин-одноосiб-
ник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
13 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНИКАНОВ Семен Євграфович, 1892 р. на-
родження, х. Каменка, Шахтинський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Кiров ську, вiдкатник 
шахти "Голубiвська". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АНИКЄЄВ Дмитро Семенович, 1904 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
росiянин.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Красний Луч, завiдуючий механiчною майстер-
нею шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АНИКЄЄВ Iван Омелянович, 1889 р. народ-
ження, с.Короча Корочанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, комiрник райзмiш-
торгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 26 лютого 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 277

АНИКЄЄНКО Iван Никандрович, 1920 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 13 артилерiй-
ського полку. Вiйськовим трибуналом 1 мотострi-
лецької дивiзiї 2 жовтня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 11 жовтня 1941 року Вiйськовим три-
буналом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замi-
нено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

АНИКЄЄНКО Михайло Олександрович, 
1892 р. народження, с.Коренєво Коренєвського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Антрацитi, робiтник шахти 
№ 33-37. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АНИКIН Володимир Iванович, 1896 р. наро-
дження, х. Липовський, Перелазовський р-н Волгоград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/сере-
дня. Проживав у м.Красний Луч, бухгалтер транспорт-
ного цеху тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНИКIН Георгiй (Єгор) Порфирiйович, 
1893 р. народження, м.Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Краснодонi, робiтник шахти 
№ 1-бiс. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
5 березня 1931 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 20 березня 1931 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АНИКIН Дмитро Степанович, 1911 р. народ-
ження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
крiпильник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНИКIН Єгор Терентiйович, 1890 р. народжен-
ня, х. Аникiн, Звєревський р-н Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Гiрне Краснодонської мiськради, кучер шахти 
№ 3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 гру-
дня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНИКIН Костянтин Степанович, 1895 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньогарасимiвцi, робiтник приймального пунк-
ту "Заготхудоби". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНИКIН Олександр Степанович, 1913 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, вибiйник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

АНИКIН Степан Iванович, 1889 р. народження, 
с.Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Верхньогара-
симiвцi, колгоспник к-пу iм. Петровського. "Трiй-

кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АНИКIН Якiв Порфирiйович, 1888 р. народ-
ження, м.Краснодон, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у Краснодонi, вибiйник шахти колгоспу "Нове 
село". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

АНИСИМОВ Василь Iванович, 1907 р. народ-
ження, м.Москва, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Рове-
ньки, начальник дiльницi шахти № 2. Вiйськовим три-
буналом Московського вiйськового округу 28 вересня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

АНИСИМОВ Дмитро Максимович, 1880 р. 
народження, с.Сторожеве Большесолдатського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Про-
живав у м.Стахановi, вiзник-приватник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 13 листопада 1930 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

АНИСИМОВ Iван Федорович, 1903 р. на-
родження, с.Бiлогорiвка Ямського р-ну Донецької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ремонтний робiт-
ник зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 16 квiтня 1941 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.   

АНИСИМОВ Михайло Євлампiйович, 1897 р. 
народження, ст-ця Баклановська Цимлянського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у смт Новопсков, лiсничий Новопсков-
ського лiсництва. Арештований 11 липня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 19 вересня 1943 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

АНИСИМОВ Пантелiй Михайлович, 1911 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
головний  кондуктор служби руху  зал.ст. Луганськ. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 14 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
5 вересня 1942 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi.   
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

АНИСИМОВ Петро Федорович, 1895 р. на-
родження, с.Бiлогорiвка Ямського р-ну Донецької 
обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ремонтний робiт-
ник зал.ст. Сентянiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 16 квiтня 1941 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.   

АНИЦЬКА Марiя Сергiївна, 1899 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, домо-
господарка. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 20 жовтня 1941 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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АНИЩЕНКО Лiдiя Iванiвна, 1905 р. народ-
ження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Ниж-
ньому Нагольчику, колгоспниця к-пу  "Комсомо-
лець". Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької ди-
вiзiї 18 сiчня 1942 року засуджена до 6 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

АНИЩЕНКО Михайло Федорович, 1907 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому Нагольчику, не працював. Вiйськовим 
трибуналом 395 стрiлецької дивiзiї 10 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу заочно. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.    

АНИЩЕНКО Степан Григорович, 1880 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Маркiвцi, коваль-приватник. Аре-
штований 10 листопада 1930 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 26 листопада 1930 року з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

АНИЩЕНКО Степан Олексiйович, 1893 р. 
народження, смт Пролетарський Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, уповноважений об'єднання "Хар-
кiвпаливо". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок  виконано 14 травня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.   

АНКУД Михайло Гнатович, 1889 р. народ-
ження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, комiрник техбази тресту "Серго-
вугiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
білiтований у 1958 роцi.    

АНКУДОВИЧ Генрiх Бонiфацiйович, 1907 р. 
народження, м.Слов'янськ Донецької обл., поляк, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Луганську, поїзний диспетчер зал.ст. Лу-
ганськ.Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 ве-
ресня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АННЕНКО Василь Федорович, 1911 р. народ-
ження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве Кра-
снолуцької мiськради, бригадир наваловiдбiйникiв 
шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

АННЕНКОВ Захар Лукич, 1892 р. народ-
ження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Красний Луч, 
бухгалтер к-пу "Червоний партизан". Арештований 
31 березня 1944 року за звинуваченням у зв'язках з 
агентурою нiмецької розвiдки. 5 липня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АНОСОВ Серафим Васильович, 1904 р. на-
родження, с.Волово, Курська обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, робiтник шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АНОХIН Володимир Андрiйович, 1914 р. на-
родження, с.Новогрязне Моршанського р-ну Тамбов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта сере-
дня. Проживав у м.Красний Луч, змiнний майстер 
шахти № 16. Донецьким обласним судом  27-29 черв-
ня 1936 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1959 роцi.    

АНОХIН Дмитро Iванович, 1897 р. народ-
ження, с.Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiдбував покарання у 
виправно-трудовому таборi НКВС. 18 вересня 1941 
року притягнутий до вiдповiдальностi за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 листопада 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-ваний 
у 1994 роцi.    

АНОХIН Iван Демидович, 1902 р. народжен-
ня, с.Круглик Лутугинського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у м.Красний Луч, коногон 
шахти № 5-бiс. Арештований 14 вересня 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 лип-
ня 1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

АНОХIН Казимир Семенович, 1903 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевсь-
ку, бухгалтер мiськторгу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

АНОШИН Михайло Антонович, 1908 р. на-
родження, с.Велика Рибиця Миропiльського р-ну Хар-
кiвської обл., росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий. До призову в армiю проживав у 
м.Кiровську. Вiйськовим трибуналом 114 стрiлецької 
бригади 22 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 19 листопада 1946 року Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР строк пока-
рання знижено до 3 р., з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1998 роцi.    

АНПIЛОГОВ Костянтин Iванович, 1888 р. 
народження, с.Привiльне Привiльнянського р-ну 
Миколаївської обл., росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Луганську, служитель релiгiйного куль-
ту. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 12 сiчня 1945 року засуджений до 15 р. позба-
влення волi. 22 листопада 1955 року Президiєю 
Верховної Ради СРСР мiру покарання знижено до 
10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

АНСЕГIРОВ Iєнон Iшович, 1900 р. народ-
ження, Туреччина, ассирiєць, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, чистильник взуття. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНТАМОНОВ Василь Олексiйович, 1914 р. 
народження, м.Каменськ-Шахтинський Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, електрослюсар 
шахти № 9 iм.Ленiна. Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 23 листопада 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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АНТЕЛЬ Юлiус Iванович, 1908 р. народження, 
с.Генрiхiвка Мархлевського р-ну Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Вiльшани Троїцького 
р-ну, колгоспник к-пу "Паркомуна". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АНТЕС Курт Карлович, 1906 р. народження, 
Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Проживав у м.Бря-
нка, крiпильник шахти № 12. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 4 листопада 1937 року ви-
сланий за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АНТИПОВ Лаврентiй Матвiйович, 1880 р. на-
родження, с.Федосєєво Болховського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у м.Перевальську, конюх шахти № 10. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНТИПОВ Микита Григорович, 1898 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, слюсар Рубiжанського хiм-
комбiнату. Луганським обласним судом 26 листо-па-
да 1940 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНТИПОВ Олексiй Георгiйович, 1913 р. на-
родження, х. Пронiн, Перелазовський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької ди-
вiзiї 1 грудня 1941  року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 31 грудня 1941 року. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

АНТИПОВ Полiкарп Олексiйович, 1901 р. 
народження, с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Михайлю-
ках, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 12 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

АНТИПЦЕВ Iван Iванович, 1896 р. народ-
ження, х. Широкий, Перелазовський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Софiївський Крас-
нолуцької мiськради, десятник шахти № 21. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

АНТОМАШИН Семен Якович, 1912 р. на-
родження, с.Войново Дросковського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, наваловiдбiйник 
шахти iм.Крупської. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОН Пилип Петрович, 1894 р. народжен-
ня, к.Рамштадт Мостiвського р-ну Одеської обл., 
нiмець, освiта н/вища. Проживав у с.Микiльське 
Мiловського р-ну, шкiльний учитель. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 18 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

АНТОНЕНКО Андрiй Дмитрович, 1900 р. 
народження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
рахiвник сiльпо. Вiйськовим трибуналом Лугансь-
кого гарнiзону 14 листопада 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

АНТОНЕНКО Борис Устинович, 1897 р. на-
родження, Донецька губернiя, українець, непись-
менний. Проживав у с.Дем'янiвка Бiлокуракинсько-
го р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 12 березня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

АНТОНЕНКО Гаврило Зосимович, 1892 р. 
народження, ст-ця Петровська Черноєрковського 
р-ну, Краснодарський край, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Енгель-
сове Краснодонської мiськради, вагонник шахти 
iм.Енгельса. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 12 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

АНТОНЕНКО Данило Лаврентiйович, 1879 р. 
народження, с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Рогове 
Новопсковського р-ну, служитель релiгiйного куль-
ту. Арештований 30 сiчня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 9 квiт-
ня 1943 року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

АНТОНЕНКО Денис Пилипович, 1897 р. 
народження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Литвинiвцi, мото-
рист радгоспу iм.Литвинова. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
10 р.  позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1956 роцi.    

АНТОНЕНКО Iван Артемович, 1882 р. на-
родження, х. Корольов, Каменський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, монтер вiддiлу 
капiтальних робiт стальзаводу. 18 жовтня 1928 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався у 
боротьбi проти революцiйного руху в Луганську. 14 
травня 1930 року справу припинено, пiдписку про 
невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АНТОНЕНКО Iван Михайлович, 1911 р. 
народження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
дiльничний механiк Павлiвської МТС. Арештова-
ний 3 лютого 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 23 травня 1944 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АНТОНЕНКО Iван Панасович, 1907 р. на-
родження, с.Кукобiвка Решетилiвського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Перевальську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 17 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

АНТОНЕНКО Iван Федотович, 1898 р. на-
родження, с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Дем'янiвцi, селя-
нин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
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12 лютого 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1996 роцi.  

АНТОНЕНКО Iлля Григорович, 1912 р. на-
родження, с.Липовий Рiг Ржищiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, монтер радiовузла шахти № 1-1-бiс. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 25 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 жовтня 1941 року. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.   

АНТОНЕНКО Лук'ян Тихонович, 1892 р. 
народження, кол.с.Шаповалiвка Новочервоненської 
сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Арештований 30 листопада 1930 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшен-
ня у справi немає. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

АНТОНЕНКО Назар Сергiйович, 1887 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, 
конюх к-пу iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОНЕНКО Омелян Федорович, 1917 р. 
народження, с-ще Довжанський Свердловської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м.Дебаль-
цеве Донецької обл., викладач слюсарної справи 
школи ФЗН. Донецьким обласним судом 8 травня 
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.    

АНТОНЕНКО Хома Васильович (Устино-
вич), 1884 р. народження, с.Новоолександрiвка Во-
вчанського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Бiлокуракине, селянин-
одноосiбник.  Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОНIН Григорiй Федотович, 1924 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 1 арти-
лерiйської дивiзiї резерву Головного командування 
5 квiтня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АНТОНОВ Андрiй Васильович, 1903 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухи-
ному, вантажник ливарного з-ду в м.Єнакiєве, До-
нецька обл. Арештований 20 сiчня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 6 сiчня 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АНТОНОВ Андрiй Захарович, 1880 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, рахiвник зал.ст. Родакове, 
Слов'яносербський р-н. Репресований двiчi. Судо-
вою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 31 сiчня 
1933 року  засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 

1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОНОВ Василь Андрiйович, 1912 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, електромонтажник з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Арештований 5 жовтня 
1935 року за звинуваченням у саботажi. 26 сiчня 
1936 року виправданий народним судом м.Лугансь-
ка. Реабiлiтований у 1936 роцi.   

АНТОНОВ Василь Петрович, 1924 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Олександрiвську Артемiвської райра-
ди м.Луганська, без певного мiсця роботи. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 бе-
резня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АНТОНОВ Володимир Олексiйович, 1902 р. 
народження, м.Бєлгород, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта н/середня. Проживав у м.Алчевську, 
головний бухгалтер житлово-комунального вiддiлу 
коксохiмзаводу. Луганським обласним судом 12 че-
рвня 1947 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АНТОНОВ Дмитро Пимонович, 1920 р. на-
родження, смт Новоайдар, росiянин, освiта серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий 113 мiнометного 
полку. Вiйськовим трибуналом 6 артилерiйської ди-
вiзiї 11 березня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

АНТОНОВ Iван Васильович, 1906 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
сортувальник зал.ст. Дебальцеве, Донецька обл. 
Арештований 29 квiтня 1938 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 6 сiчня 1939 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

АНТОНОВ Iван Iванович, 1875 р. народ-
ження, с.Межир iч Лебединського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у с.Євсуг 
Бiловодського р-ну, служитель релiгiйного культу. 
Народним судом Бiловодського р-ну 18 липня 1931 
року засуджений до 5 р. 6 м-цiв позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОНОВ Iван Iванович, 1897 р. народ-
ження, с.Бiлогорiвка Ямського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрун-
зе Слов'яносербського р-ну, колiйний обхiдник 12-ї 
дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 квiтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.   

АНТОНОВ Iван Омелянович, 1905 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, майстер з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня - 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

АНТОНОВ Iван Панасович, 1890 р. народ-
ження, с.Лущенково Дорогобузького р-ну Смо-
ленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Мiусинську Краснолуць-
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кої мiськради, робiтник шахти № 160. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 липня 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.   

АНТОНОВ Микола Дмитрович, 1913 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. "Трiйкою" УНКВС 
по Ленiнградськiй обл., Росiйська Федерацiя, 15 ли-
стопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

АНТОНОВ Олександр Сергiйович, 1915 р. 
народження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, вантажник гужартiлi "Листранс". Луганським 
обласним судом 9 квiтня 1939 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АНТОНОВ Олексiй Антонович, 1909 р. на-
родження, м.Київ, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, робiтник 
зал.ст. Сентянiвка. Спецколегiєю Луганського обласно-
го суду 10 березня 1952 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АНТОНОВ Петро Iванович, 1872 р. народ-
ження, ст-ця Каменська Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Колядiвка Новоайдар-
ського р-ну, служитель релiгiйного культу. Донець-
ким обласним судом 6 квiтня 1934 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

АНТОНОВ Петро Iванович, 1875 р. народ-
ження, с.Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Гаврилiвцi, колгоспник к-пу 
iм.Войкова. Арештований 1 квiтня 1943 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

АНТОНОВ Петро Тимофiйович, 1915 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слюсар з-ду № 60. Луганським обласним судом       
4 серпня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АНТОНОВ Сергiй Дмитрович, 1913 р. на-
родження, с.Гранки Кiмовського р-ну Тульської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Попасна, iнженер вагоноремонтного 
з-ду. Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР 
6 березня 1941 року засуджений до розстрiлу. 31 
березня 1941 року Президiєю Верховної Ради СРСР 
розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1956 роцi.  

АНТОНОВ Сергiй Павлович, 1900 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Кримському, голова сiльпо. 
Арештований 27 березня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 7 
серпня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

АНТОНОВ Тихiн Платонович, 1911 р. наро-
дження, с.Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 

машинiст пiдйому шахти iм.Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

АНТОНОВ Федiр Корнiйович, 1917 р. на-
родження, смт Новоайдар, росiянин, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 181 стрiлець-
кого полку. Вiйськовим трибуналом 61 стрiлецької 
дивiзiї 26 липня 1943 року засуджений до розстрi-
лу. 10 серпня 1943 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АНТОНОВ Федiр Петрович, 1886 р. наро-
дження, смт Новоайдар, українець. Проживав у 
с.Окнине Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1988 роцi.    

АНТОНОВА Анна Стефанiвна, 1907 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в Райгород-
цi, не працювала. Арештована 10 березня 1939 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
травня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1939 роцi.   

АНТОНОВА Лiдiя Георгiївна, 1926 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українка, освiта н/се-
редня. Проживала в м.Запорiжжя, статистик тресту 
"Запор iжбуд ". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 6 жовтня 1944 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

АНТОНОВА Наталiя Федотiвна, 1905 р. на-
родження, м.Ровеньки, українка, освiта початкова. 
Проживала в Ровеньках, робiтниця шахти № 33-37. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
2 вересня 1944 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

АНТОНОВА Неонiла Миколаївна, 1925 р. 
народження, х. Морозов, Морозовський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта 
початкова. Проживала в смт Хрустальне Красно-
луцької мiськради, не працювала. Вiйськовим три-
буналом 18 армiї 7 грудня 1941 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

АНТОНОВА-НIКОЛАЄВСЬКА Олександ-
ра Антонiвна, 1902 р. народження, с.Заводянка Бi-
локуракинського р-ну, українка, освiта середня. 
Проживала в смт Лозно-Олександрiвка Бiлокура-
кинського р-ну, шкiльна вчителька. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1957 роцi.    

АНТОНОВИЧ Георгiй Афiногенович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта вища. Прожи-
вав у м.Старобiльську, диспетчер "Донтрансу".  
Комісією НКВС і Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АНТОНОВИЧ Олександр Семенович, 1906 р. 
народження, м.Алмазна Стахановської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну,  черговий по 
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зал.ст. Кабаннє. Арештований 22 вересня 1930 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 
грудня 1930 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

АНТОНЦЕВА Неонiла Данилiвна, 1900 р. 
народження, м.Луганськ, росiянка. Проживала в 
Луганську, друкарка облшляхвiддiлу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

АНТОНЮК Григорiй Григорович, 1912 р. 
народження, с.Турчанiв Очакiвського р-ну Мико-
лаївської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, слю-
сар шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 червня 1943 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

АНТОНЮК Йосип Петрович, 1913 р. народ-
ження, с.Карпiвцi Чуднiвського р-ну Житомирської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, крiпильник шахти 
№ 162. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Серед-
ньоазiатського вiйськового округу 6 листопада 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.   

АНТОХIН Василь Iванович, 1880 р. народ-
ження, м.Перм, Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та вища. Проживав у м.Луганську, гiрничий iнспектор 
мiськвiддiлу працi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
28 лютого 1934 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АНТОХIН Олександр Денисович, 1902 р. 
народження, с.Стоїчево Знаменського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Первомайську, крiпиль-
ник шахти iм.Менжинського. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 жовт-
ня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АНТОШКО Дмитро Костянтинович, 1907 р. 
народження, с.Семичiв Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кремiнна, вибiйник шахти "Кремiнна". Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АНТРОПОВ Iван Iванович, 1915 р. народ-
ження, с.Обуховка Большесолдатського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Артемiвську Перевальсь-
кого р-ну, вибiйник шахти № 10 iм.Артема. Луган-
ським обласним судом 28 грудня 1948 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

АНУФРIЄНКО (ЛУГАНСЬКИЙ) Вiктор 
Олексiйович, 1929 р. народження, м.Луганськ, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий, вiйськова частина 48589. Вiйськовим три-
буналом Чорноморського флоту 29 жовтня 1951 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 лип-
ня 1954 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 

СРСР строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтова-
ний у 1966 роцi.  

АНУЧИН Василь Федорович, 1894 р. народ-
ження, с.Колодезi Хвастовицького р-ну Калузької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, крiпильник Шеви-
рiвського шахтоуправлiння. Постановою Особливої 
наради при МДБ СРСР вiд 19 квiтня 1950 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

АНФIМОВ Георгiй Олександрович, 1897 р. 
народження, х. Липовський, Перелазовський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Антрацитi, шкiльний учитель. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
29 липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

АНЦИБОРА Денис Васильович, 1870 р. на-
родження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
не працював. Арештований 19 лютого 1931 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 1 вересня 1931 року справу припинено з реабi-
лiтацiєю.    

АНЦУПОВ Семен Семенович, 1890 р. на-
родження, с.Червоний Жовтень Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у 
Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 ро-
ку засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

АНЦУПОВ Юхим Сидорович, 1897 р. на-
родження, с.Червоний Жовтень Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освіта початкова. Проживав у 
Червоному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 ро-
ку засуджений до     5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АНЦЮТIН Пилип Максимович, 1885 р. на-
родження, с.Жиздра Жиздринського повiту Калузь-
кої губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у м.Артемiвську Перевальського р-ну, десятник 
шахти № 10 iм.Артема. Арештований 10 червня 
1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйному 
саботажi на шахтi. 10 липня 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АПАЛАТЕНКО Вiра Миколаївна, 1923 р. 
народження, с.Гракове Чугуївського р-ну Харкiвсь-
кої обл., українка, освiта н/середня. Проживала в 
м.Первомайську, продавець магазину № 28 "Кага-
новичторгу". Арештована 31 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. 30 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1942 роцi.   

АПАЛЬКОВ Василь Панасович, 1906 р. на-
родження, с.Лупач Лiвенського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, апаратник хiмкомбiнату. 
Донецьким обласним судом 20 жовтня 1936 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    
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АПАЛЬКОВ Семен Васильович, 1914 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 80 окремого артилерiйського 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом Iркутського гар-
нiзону, Росiйська Федерацiя, 21 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.   

АПАНАСОВ Омелян Васильович, 1880 р. 
народження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 березня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АПАНАСОВ Онисим Iвлiйович (Iванович), 
1888 р. народження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
росiянин. Проживав в Орiхiвцi, не працював. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 16 жовтня 1943 
року засуджений до  8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

АПАНАСОВ Орефiй Андрiйович, 1874 р. 
народження, кол.х. Єлисюткiн Великосуходiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонсь-
кого р-ну, стрiлочник пiд'їзної колiї тресту "Крас-
нодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС  по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

АПАНАСОВ Петро Юхимович, 1912 р. на-
родження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ротний пи-
сар 1164 стрiлецького полку 346 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 87 стрiлецької дивiзiї 19 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

АПОЗЯН Амазасп Оганесович (Афанасiй 
Iванович), 1890 р. народження, Туреччина, вiрмен, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, касир 
хлiбозаводу № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

АПОЛОНIН Павло Iванович, 1893 р. народ-
ження, м.Таганрог Ростовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, українець, освiта середня. Проживав у 
м.Лисичанську, начальник дiльницi шахти iм.ОДПУ. 
Арештований 22 липня 1935 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
19 березня 1936 року справу припинено за недове-
денiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1936 
роцi.  

АПОСТОЛ Петро Пилипович, 1888 р. на-
родження, с.Юркiвцi Яришiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець. Проживав у м.Алчевську, робiт-
ник з-ду iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АПОСТОЛОВ Володимир Iванович, 1912 р. 
народження, с.Старий Керменчик Старокермен-
чицького р-ну Донецької обл., грек, освiта середня. 
Проживав у м.Старобiльську, агроном-плановик 
райземвiддiлу. Вiйськовим трибуналом Харкiвсько-
го вiйськового округу 20 жовтня 1938 року засу-

джений до 15 р. позбавлення волi. 5 червня 1940 ро-
ку Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР ви-
рок скасовано, справу направлено на дослiдування. 
21 травня 1941 року справу припинено, з ув'язнення 
звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.   

АПОСТОЛОВ Iван Єгорович, 1892 р. на-
родження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Селезнiв-
цi, вибiйник шахти об'єднання "Будматерiали". 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 21 
листопада 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

АПРАКСИМОВ Євтiй Васильович, 1882 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 25 травня 1931 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Ре-
абiлiтований у 1994 роцi.   

АПРАКСИМОВ Роман Євтiйович, 1913 р. 
народження, с.Нов об iла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
сержант комендантського взводу. Вiйськовим три-
буналом 8 окремої iнженерної бригади 19 серпня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

АПРИШКО Василь Павлович, 1904 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, заступ-
ник начальника 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi. Вiйськовим трибуналом 2  армiї 19 
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 10 травня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР строк покарання знижено 
до 5 р. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

АПРИШКО Григорiй Якович, 1890 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нагольно-Тарасiвцi, слюсар тресту "Донполiметал". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений  до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

АПРИШКО Єгор Євтiйович, 1907 р. народ-
ження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с.Новоборовицi 
Свердловської мiськради, завiдуючий магазином 
вiддiлу робiтничого постачання шахти "Шварц". 
Арештований 7 лютого 1935 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1935 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1935 роцi.  

АПСIТ Олександр Петрович, 1900 р. народ-
ження, м.Рига, Латвiя, латиш, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Попасна, про-
пагандист полiтвiддiлу зал.ст. Попасна. Арештова-
ний 26 сiчня 1935 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 26 лютого 1935 року справу при-
пинено за недоведенiстю протиправних дiй. Реабi-
лiтований у 1935 роцi.   

АПУНИКОВ Iван Мартинович, 1909 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
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живав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, робiт-
ник Алчевського металургiйного з-ду. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 28 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

АРАЙ Антон Петрович, 1884 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта середня. Проживав у м.Крас-
ний Луч, ветфельдшер тресту "Донбасантрацит". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АРАКЕЛОВ Муша Iсакович, 1898 р. народ-
ження, м.Єреван, Вiрменська РСР, вiрмен, освiта 
початкова. Проживав у м. Алчевську, буфетник 
"Донхарчоторгу". Арештований 16 березня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
лютого 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

АРАНЮШ ДЕ КРУППЕ Костянтин Рости-
славович, 1919 р. народження, м.Алмазна Стаха-
новської мiськради, росiянин, освiта середня. Вiй-
ськовослужбовець, вiйськтехнiк 1 рангу. Ареш-то-
ваний 16 лютого 1943 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 30 листопада 1943 року спра-
ву припинено за недостатнiстю даних для притяг-
нення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.  

АРАПОВ-АРОНОВ Вiктор Петрович, 1884 р. 
народження, м.Свердловськ, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Стахановi, викладач Стахановського 
гiрничого технiкуму. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АРДАНОВА Анастасiя Олексiївна, 1902 р. 
народження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Хорошо-
му, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 30 листопада 1944 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

АРДАНОШ Шагiнь син Сулеймана, 1904 р. 
народження, Iран, ассирiєць, неписьменний. Про-
живав у м.Р ов еньки, чистильник взуття артiлi 
iм.Р.Люксембург. Арештований 21 лютого 1938 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
грудня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

АРДЕЛЬЯНОВ Денис Калинович, 1885 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
му, крiпильник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АРДЕЛЬЯНОВ Микола Степанович, 1928 р. 
народження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, учень 4-го класу СШ № 62. Арештований 10 
березня 1943 року за звинуваченням у спiвробiт-
ництвi з агентурою нiмецької розвiдки. 2 травня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1994 роцi.  

АРЕНДТ Фрiдрiх Вiльгельмович, 1891 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець. Проживав у с.Первомайськ 
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Шевченка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

АРЕНДТ Юлiус Самiйлович, 1898 р. народ-
ження, с.Нов оолександрiвка  Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АРЖАНОВИЧ Гордiй Титович, 1891 р. на-
родження, с.Богуславичi Кобринського р-ну Брест-
ської обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Про-
живав у смт Бокове-Пла тове Антрацитiвської 
мiськради, крiпильник шахти № 2-2-бiс. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

АРЖАНОВИЧ Катерина Миколаївна, 1898 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українка, неписьменна. Проживала в Бо-
кове-Платовому, робiтниця сортувалки шахти № 15. 
Арештована 19 листопада 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 
роцi.   

АРЖАНСЬКИЙ (ОРЖАНСЬКИЙ) Сидiр 
Фiрсович, 1902 р. нар одження, смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Бiрюковому, колгоспник    к-пу 
iм.Чапаєва. 8 квiтня 1932 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд: звинувачувався у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 липня 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, пiдписку про невиїзд анульо-
вано. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

АРЗАМАСОВ Iван Миколайович, 1889 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, майстер артiлi "Чер-
воний карамельник". Арештований 13 грудня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 
лютого 1942 року виправданий Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований 
у 1942 роцi.   

АРIХ Iван Федорович, 1882 р. народження, 
с.Малоянисоль Володарського р-ну Донецької обл., 
грек, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
контролер вiддiлу технiчного контролю з-ду iм.Во-
рошилова. 11 березня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АРIХОВ Григорiй Митрофанович, 1906 р. 
народження, с.Великий Янисоль Великоянисоль-
ського р-ну Донецької обл., грек, освiта вища. 
Проживав у м.Рубiжне, головний лiкар робiтничої 
полiклiнiки хiмкомбiнату. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АРКАТОВ Iван Леонтiйович, 1914 р. народ-
ження, с.Ар ка тов о Ва луйського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського 
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р-ну,  робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.   

АРЛАЧОВ Вiктор Васильович, 1914 р. на-
родження, с.Златоустiвка Волноваського р-ну До-
нецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, продавець книжкового магазину. 
Арештований 21 грудня 1935 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної теро-
ристичної органiзацiї. 5 червня 1936 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1936 роцi.  

АРМАШЕВИЧ Захар Прохорович, 1899 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, тесляр шахти № 4. До-
нецьким обласним судом 4 листопада 1936 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

АРМЄЙСЬКИЙ Серафим Михайлович, 
1906 р. народження, м.Сiмферополь, Кримська АРСР, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Вахруше-
ве Краснолуцької мiськради, десятник шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

АРНАУТОВ Валентин Васильович, 1903 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у смт Успенка Луту-
гинського р-ну, майстер машинопису з-ду № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АРНАУТОВ Парфентiй Миронович, 1893 р. 
народження, с.Романiвка Андрiєво-Iванiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, рiль-
ник радгоспу "Вибiйник". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 4 травня 1945 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.   

АРНАУТОВ Тимофiй Тимофiйович, 1897 р. 
народження, х. Нижнi Дуби, Тарасовський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, столяр мебле-
вої фабрики. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АРНГОЛЬС Густав Людвiгович, 1871 р. на-
родження, к.Стрибiж Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець. Проживав у с.Кам'янка Новопсковсь-
кого р-ну, колгоспник к-пу "Червоне поле". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

АРНДТ Рейнгольд Робертович, 1898 р. на-
родження, с.Марильчине Житомирського р-ну Ки-
ївської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Крупсь-
кої. Донецьким обласним судом 14 квiтня 1937 ро-
ку засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

АРНОВ Андрiй Федорович, 1898 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Рубiжне, фотограф-приватник. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

АРСЕНЬЄВ Василь Миколайович, 1888 р. 
народження, м.Дмитрiєв-Льговський Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, завiдуючий квитково-
багажною касою зал.ст. Луганськ. Луганським об-
ласним судом  25 серпня 1941 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

АРТАК (СТАМБОЛЦЯН) Артак Авоїч, 
1895 р. народження, Туреччина, вiрмен, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б).  Проживав у м.Лисичан-
ську, секретар райкому КП(б)У. Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР 30 вересня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1954 роцi.    

АРТЕМЕНКО Артем Петрович, 1885 р. на-
родження, с.Гла дкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Манькiв-
ка Бiлокуракинського р-ну, робiтник радгоспу "Че-
рвоне руно". 17 травня 1942 року Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

АРТЕМЕНКО Василь Федотович, 1913 р. 
народження, с.Гла дкове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, десятник шахти № 4-5 "Сокологорiвка". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.   

АРТЕМЕНКО Данило Стефанович, 1894 р. 
народження, с. Дiбровка Ржищiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Iзварине Краснодонської мiськради, слюсар 
мехцеху Iзваринського рудника. Донецьким облас-
ним судом 31 липня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АРТЕМЕНКО Олексiй Олександрович, 
1902 р. народження, с.Д у ванка  Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Попас-
на, мастильник депо Попасна. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 
1934 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АРТЕМЕНКО Федiр Iллiч, 1913 р. народ-
ження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, агроном Бiлолуцької МТС. 
20 березня 1934 року вiдiбрано пiдписку про неви-
їзд: звинувачувався у контрреволюцiйному сабо-
тажi. 24 квiтня 1934 року справу припинено за ма-
лозначнiстю, пiдписку про невиїзд анульовано. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

АРТЕМ'ЄВ Олександр Петрович, 1880 р. 
народження, с.Пiщанка, Тамбовська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
с.Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом Арте-
мiвського   р-ну  Донецької  обл.),   сл у жит е ль   
релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
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обл. 13 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.   

АРТЕМ'ЄВ Сергiй Михайлович, 1890 р. на-
родження, м.Орел, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  Чл ен  В КП( б)  у 1919-1937 рр. 
Проживав у смт Станично-Луганське, начальник 
вагонної дiльницi зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним 
судом залiзничної магiстралi Москва-Донбас 15 
серпня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

АРТЕМОВ Василь Захарович, 1882 р. на-
родження, с.Верещагiно Солiгалицького р-ну Яро-
славської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м. Луганську, робiтник 
пiдсобного господарства "Вiйськторгу". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 
листопада 1943 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АРТЕМОВ Дмитро Федорович, 1880 р. на-
родження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луган-
ське, не працював. Арештований 3 жовтня 1929 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. 5 листопада 1929 року звiльне-
ний пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997 
роцi.  

АРТЕМОВ Сергiй Васильович, 1897 р. на-
родження, с.Яндовка Октябрського р-ну Московсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/се-
редня. Вiйськовослужбовець, ветфельдшер 162 пол-
ку вiйськ НКВС. До призову проживав у м.Лугансь-
ку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 серпня 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.   

АРТЕС Едгард (Едгар) Густавович, 1911 р. 
народження, к.Берестова Артемiвського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Ровеньки, вчитель школи № 6. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.   

АРТЮХОВ Федiр Дмитрович, 1908 р. на-
родження, с.Нiколаєвка Вейделевського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Брянка, помiчник началь-
ника дiльницi шахти № 11. Арештований 19 червня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй дi-
яльностi. 12 вересня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1938 
роцi.   

АРТЮШЕНКО Василь Матвiйович, 1900 р. 
народження, с.Мшага Шимського р-ну Ленiнград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Попасна, головний енергетик 
вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 2 грудня 1937 року. Реабiлiто-
ваний у 1958 роцi.   

АРТЮШЕНКО Iван Антонович, 1906 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-

кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 90 полку зв'яз-
ку. Вiйськовим трибуналом 30 армiї 25 травня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 5 серпня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Калiнiнського фронту роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1996 роцi.  

АРТЮШЕНКО Михайло Петрович, 1903 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, крiпильник шах-
ти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

АРТЮЩЕНКО Михайло Якович, 1910 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта н/сере-
дня. Проживав у Троїцькому, шофер 4-ї виконроб-
ської дiльницi залiзничної магiстралi Москва-Дон-
бас. Донецьким обласним судом 27 листопада 1936 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1972 роцi.   

АРТЮЩЕНКО Олексiй Денисович, 1905 р. 
народження, с.Горки, Ленiнградська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Петровське Краснолуцької мiськради, технiчний 
директор з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР 31 травня 1940 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 13 серпня 1943 року пос-
тановою Президiї Верховної Ради СРСР звiльнений 
з ув'язнення достроково. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ Iван Володимирович, 
1893 р. народження, с-ще зал.ст. Грязi, Тамбовська 
губернiя, росiянин, освiта середня. Проживав у смт 
Троїцьке, плановик маслозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ (ЗАЛЕСЬКИЙ) Ми-
кола Андрiйович (Петрович), 1890 р. народження, 
с.Сурки Лебедянського р-ну Воронезької обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у с.Покровське Троїцького р-ну, рахiвник 
Троїцької МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АРХИПОВ Антон Михайлович, 1873 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Нижньобараникiвка Бiловодсь-
кого р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 22 
жовтня 1929 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 жовтня 
1929 року звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

АРХИПОВ Iван Васильович, 1909 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м. Дебальцеве 
Донецької обл., робiтник механiчного з-ду. Ареш-
тований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АРХИПОВ Iван Iванович, 1889 р. народжен-
ня, м.Гайсин Гайсинського р-ну Вiнницької обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м.Сватове, 
бухгалтер райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по 
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Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. Ре-
абiлiтований у 1957 роцi.    

АРХИПОВ Омелян Васильович, 1900 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Дебальцеве 
Донецької обл., робiтник механiчного з-ду. Ареш-
тований 12 сiчня 1938 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АРХИПОВ Тит Євдокимович, 1878 р. на-
родження, х. Нифонтов, Морозовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, охоронник 
тресту "Доннархарч". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

АРХИПОВ Федiр Федорович, 1889 р. народ-
ження, с.Прилєпи Чернянського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Про-
живав у м.Красний Луч, сторож кiнного двору шах-
ти № 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АРЦТ Iван Йосипович, 1877 р. народження, 
с.Осова Баранiвського р-ну Житомирської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Вiльшани 
Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Паркомуна". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

АРШАВА Михайло Гаврилович, 1911 р. на-
родження, с.Мартове Печенiзького р-ну Харкiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Вiкторiвка Попаснянського р-ну, рахiвник матерi-
ального вiддiлу зал.ст. Попасна. Арештований 12 
квiтня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 серпня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 

Реабiлiтований у 1994 роцi.  
АСАУЛЕНКО Анастасiя Дмитрiвна, 1904 р. 

народження, м.Кобеляки Кобеляцького р-ну Пол-
тавської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської мiськра-
ди, шкiльна вчителька. Вiйськовим трибуналом 302 
стрiлецької дивiзiї 2 квiтня 1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

АСВАЦАТУРОВ Зурапет Макарович, 1887 р. 
народження, Туреччина, турок, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, перукар-приватник. Аре-
штований 5 сiчня 1920 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйних дiях. 6 сiчня 1920 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд ва-
рти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АСЄЄВ Iван Михайлович, 1903 р. народжен-
ня,  м. Перевальськ, росiянин, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну,  начальник шахти iм.Ло-
тикова. Арештований 26 червня 1938 року за  зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
диверсiйної органiзацiї. 2 лютого 1940 року справу 

припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АСЄЄВ Iван Павлович, 1886 р. народження, 
с.Турки Турковського р-ну Саратовської обл., Росi-
йська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав  у  м. Стахановi,  слюсар  коксобензольного 
з-ду. Арештований 22 липня 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй дiяльностi. 10 жовтня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

АСЄЄВ Олексiй Iванович, 1914 р. народжен-
ня, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Новокраснянцi, елек-
трик Рубiжанського хiмкомбiнату. Луганським об-
ласним  судом  24 березня 1955 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АСИНГIРОВ Лазар Томович, 1900 р. на-
родження, Iран, ассирiєць, неписьменний.Проживав 
у м.Красний Луч, чистильник  взуття артiлi iм. Кi-
рова. Арештований 8 лютого 1938 року  за  звину- 
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 сiчня 1939 
року  справу  припинено за  недоведенiстю  звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

АСЛАНОВ Дем'ян Анастасiйович, 1894 р. 
народження, с.Першотр авнев е Першотравневого 
р-ну Донецької обл., грек, освiта середня. Прожи-
вав у м.Ровеньки, завiдуючий шахтою № 23 iм.Све-
рдлова. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 9 сiчня 1931 року заборонено про-
живання в рядi обласних центрiв країни. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.   

АСОРГIН Василь Олександрович, 1898 р. 
народження, с-ще шахти "Капiтальна" Макiївського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Кремiнна, електрослюсар шахти 
"Кремiнна". Репресований двiчi. Арештований 10 
травня 1942 року за звинуваченням в ухиляннi вiд 
вiйськової мобiлiзацiї. Рiшення у справi немає. 12 
лютого 1944 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1995 i 1991 роках.  

АСОРГIН Сергiй Олександрович,  1911 р. 
народження, с-ще шахти "Капiтальна" Макiївського 
р-ну Донецької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Кремiнна, головний механiк шахти 
"Кремiнна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 лютого 1944 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АСТАПЕНКОВА Єфросинiя Iванiвна, 1898 р. 
народження, х.Золотарьовка, Родiоново-Несвєтай-
ський р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя,   
росiянка, освiта початкова. Проживала в м.Ровеньки, 
не працювала. Арештована 19 березня 1944 року за 
звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 28 квiтня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

АСТАФ'ЄВ Лев Сергiйович, 1894 р. народ-
ження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. На час арешту член ВКП(б).  Прожи-
вав у м.Луганську,  головний iнженер з-ду  № 1 
облмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
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Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

АСТАХОВ Володимир Гаврилович, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, слухач курсiв шоферiв. 
Арештований 4 грудня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 1931 року спра-
ву припинено за недоведенiстю протиправних дiй, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

АСТАХОВ Iван Євграфович, 1895 р. народ-
ження, х. Суворов, Нижньочирський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Свердловську, не пра-
цював. Арештований 10 березня 1943 року за зви-
нуваченням у тому, що служив у полiцiї окупацiй-
ного режиму. 21 березня 1943 року справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

АСТАХОВ Михайло Юхимович, 1897 р. на-
родження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 21 березня 1931 
року за пiдозрою у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 27 вересня 1931 року звiльнений 
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997 
роцi.  

АСТАХОВ Петро Степанович, 1906 р. на-
родження, с.Куста Нижньочирського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник 
шахти № 7. Арештований 13 березня 1943 року за 
звинуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими оку-
пантами. 29 березня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АСТАХОВ Якiв Матвiйович, 1900 р. народ-
ження, с.Алексєєвка Моховського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, робiтник шахти      
№ 3-3-бiс. Луганським обласним судом 29 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований  у  1993 роцi.    

АСТАШЕВ Iван Григорович, 1870 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Свердловську, дрiбний торговець-
приватник. Колегiєю Донецької ГубЧК 19 квiтня 
1921 року засуджений  до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

АСТАШЕВ Петро Iванович, 1903 р. народ-
ження, м.Свердловськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Краснодонi, начальник вiддiлу стати-
стики тресту "Краснодонвугiлля".  "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

АТАБАЄВ Анатолій Минович, 1916 р. на-
родження, м. Ташкент, Узбецька РСР, азербайджа-
нець, освіта початкова. Проживав у смт Марківка. 
Військовослужбовець, старшина 7 окремого мото-
ризованого понтонно-мостового батальйону. Вій-
ськовим трибуналом Уральського військового ок-
ругу 27 листопада 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волі. Реабілітований у 1993 році.  

АТАМАНЕНКО Василь Овер'янович, 1926 р. 
народження, с.Широка Балка Бiлозерського р-ну 

Херсонської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, тесляр шахти "Максимiвська". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 26 травня 1950 року засуджений до 25 р. по-
збавлення волi. 16 квiтня 1954 року УМДБ по Лу-
ганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АТАМАНСЬКИЙ Станiслав Дем'янович, 
1906 р. народження, с. Василiвка Житомирського 
р-ну Житомирської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с. Наугольне Сватiвського р-ну, тесляр 
к-пу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АТАМАНСЬКИЙ Франц Дем'янович (До-
мiнiкович), 1909 р. народження, с.Василiвка Жито-
мирського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Наугольне Сватiвського 
р-ну, колгоспник к-пу "Пролетар". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АТАМАНЧУКОВА Марiя Iванiвна, 1886 р. 
народження, с.Дубовка Дубовського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, ос-
вiта середня. Проживала в м.Красний Луч, пенсiо-
нерка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 10 липня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

АТАМАНЮК Василь Михайлович, 1917 р. 
народження, с.Стопчатiв Яблунiвського р-ну Iвано-
Франкiвської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Алчевську, майстер школи ФЗН № 3. 
Особливою нарадою при МДБ СРСР 3 грудня 1949 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

АТАМАНЮК Володимир Федорович, 1928 р. 
народження, с.Цвiклiвцi Кам'янець-Подiльського 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, майстер шко-
ли ФЗН при шахтi № 3-14. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 7-8 сiчня 1949 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 18 вересня 
1956 року Вiйськовим трибуналом Київського вiй-
ськового округу вирок скасовано, справу припине-
но за вiдсутнiстю складу злочину з реабiлiтацiєю.    

АТАНАСОВ Панас Костянтинович, 1905 р. 
народження, с.Мануїлiвка Коларовського р-ну Днiпро-
петровської обл., болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, вантажник м'ясокомбiнату. 
Донецьким обласним судом 26 лютого 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.    

АТАПIН Iван Iванович, 1906 р. народження, 
с.Шербедiно Романовського р-ну Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти 
iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

АТЕПIН Семен Семенович, 1891 р. народ-
ження, х. Калмиковський, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 



Назвемо всіх поіменно 
 

 289

мiськради, комiрник їдальнi шахти № 23. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АТТАРIНОВ Iван Григорович, 1892 р. на-
родження, м.Марiуполь Донецької обл., грек, освiта 
н/середня. Проживав у м.Луганську, старший пла-
новик диспетчерського вiддiлу з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

АУКШТУЛЕВИЧ Iван Михайлович, 1907 р. 
народження, м.Донецьк, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, вагонник шахти № 1-бiс. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

АУЛОВ Петро Кирилович, 1905 р. народ-
ження, с.Ста рий Айдар Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, автогенник монтажно-будiвельного вiддiлу 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

АУСТ Андрiй Петрович, 1899 р. народжен-
ня, м.Костянтинiвка Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Федорiвка Красно-
луцької мiськради, колгоспник   к-пу iм. Р.Люксем-
бург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1967 роцi.    

АУСТ Анна Едуардiвна, 1905 р. народження, 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в Федорiвцi, колгосп-
ниця к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1963 роцi.    

АУСТ Едуард Готфрiдович, 1899 р. народ-
ження, м.Iловайськ Харцизького р-ну Донецької 
обл., нiмець. Проживав у с.Переможне Лутугинсь-
кого р-ну, рахiвник к-пу iм.Димитрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1988 роцi.    

АУСТ Петро Петрович, 1905 р. народження, 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка Луту-
гинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Ре-
пресований двiчi. Арештований 23 вересня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 1 лютого 1934 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 1962 роках.   

АУСТ Роман Петрович, 1913 р. народження, 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, колгосп-
ник к-пу iм. Р.Люксембург. Судовою колегiєю у 
кримiнальних справах Донецького обласного суду 
26 лютого 1939 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

АУСТ Фрiдрiх Iванович, 1896 р. народжен-
ня, с.Ясинiвка, Днiпропетровська обл., нiмець, ос-

вiта початкова. Проживав у м.Перевальську, руко-
ятник шахти "Дельта". Донецьким обласним судом 
17 сiчня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований  у 1990 роцi.    

АУСТ Якiв Готфрiдович, 1892 р. народжен-
ня, м.Iловайськ Харцизького р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Димитро-
ва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АФАНАСЕНКО Якiв Степанович, 1893 р. 
народження, с.Куряче Свердловської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Курячому, селянин-
одноосiбник. 11 лютого 1942 року  Вiйськовим три-
буналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 25 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

АФАНАСТАДIС Панас Кирилович, 1893 р. 
народження, Туреччина, грек, освiта початкова. 
Проживав у м.Ровеньки, iнвалiд. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

АФАНАСЬЄВ Артем Панасович, 1914 р. на-
родження, с.Почемшур Можгiнського р-ну Удмурт-
ської АРСР, удмурт, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, чорнороб з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Луганським обласним судом 10 жовтня 1940 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

АФАНАСЬЄВ Вiктор Йосипович, 1920 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Без певного мiсця проживання і роботи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 1 червня 1944 року засу-
джений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1996  роцi.    

АФАНАСЬЄВ Володимир Олексiйович, 
1924 р. народження, с.Пороги Ямпiльського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у с. Пiонерське Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Iллiча. Арештований 16 лютого 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
24 березня 1943 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

АФАНАСЬЄВ Єгор Юхимович, 1894 р. на-
родження, с.Кр им сь к е Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 23 батальйону 5 гiрсько-мiнометної брига-
ди. Вiйськовим трибуналом Краснодарського гарнi-
зону, Росiйська Федерацiя, 29 травня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.   

АФАНАСЬЄВ Iван Вiкторович, 1890 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, модельник модельного це-
ху з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

АФАНАСЬЄВ Iван Федорович, 1910 р. на-
родження, м.Алчевськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 3 мотострiлецького 
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полку окремої дивiзiї особливого призначення 
НКВС. Арештований 22 лютого 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АФАНАСЬЄВ Iларiон Павлович, 1906 р. 
народження, с.Ленiно, Брянська обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". 
Репресований двiчi. Арештований 5 червня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 27 липня 1931 року спра-
ву припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду. 15 червня 1936 року Особливою 
нарадою при НКВС СРСР засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 
роках.  

АФАНАСЬЄВ Михайло Федорович, 1911 р. 
народження, кол. с-ще Дiвжик Фащiвської селищ-
ної Ради Антрацитiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, слю-
сар хiмзаводу. Арештований 13 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

АФАНАСЬЄВ Никифор Антонович, 1897 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровсь-
ку, крiпильник шахти № 6. Донецьким обласним 
судом 14 червня 1936 року засуджений до 4 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

АФАНАСЬЄВ Олександр Володимирович, 
1893 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
середня. Проживав у Луганську, плановик "Союз-
радгосптрансу". Верховним судом СРСР 2 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

АФАНАСЬЄВ Олександр Мефодiйович, 
1907 р. народження, м.Кiровськ, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Вiйськово-
службовець, автотехнiк 64 стрiлецької дивiзiї. Вiй-
ськовим трибуналом 9 стрiлецького корпусу 10 ли-
стопада 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. 8 грудня 1939 року Особливим вiддiлом 
НКВС Бiлоруського вiйськового округу вирок ска-
совано, справу припинено, з ув'язнення звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

АФАНАСЬЄВ Олександр Олексiйович, 
1905 р. народження, м. Москва, Росiйська Федера-   
цiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.Стаха-
новi, старший iнженер сажного з-ду. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 23 липня 
1949 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.    

АФАНАСЬЄВ Павло Андрiйович, 1908 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Кiров-
ську, робiтник шахти № 22. Арештований 17 люто-
го 1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 квiтня 1933 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

АФАНАСЬЄВ Петро Максимович, 1900 р. 
народження, м.Лисичанськ, росiянин. На час ареш-

ту член ВКП(б). Проживав у Лисичанську, робiтник 
Пiвнiчдондресу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 37 армiї 14 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

АФАНАСЬЄВСЬКИЙ Iван Никифорович, 
1901 р. народження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
травня 1931 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

АФАНАСЬЄВСЬКИЙ Харитон Семенович, 
1904 р. народження, с.Є п iфа н iв ка  Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, крiпильник шахти iм. ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

АФЕНДИКОВ Антон Георгiйович, 1915 р. 
народження, с.Старобешеве Старобешiвського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта середня. Проживав у 
м.Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiко-техноло-
гiчного iнституту. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

АФОНИЧКIН Iван Олексiйович, 1894 р. на-
родження, с.Язиково Новосiльського р-ну Тульсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м. Ровеньки, робiтник шахти № 3. Арештований 3 
липня 1929 року за звинуваченням у боротьбi проти 
революцiйного руху. 5 жовтня 1929 року справу при-
пинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1929 роцi.  

АФОНIН Василь Єгорович, 1905 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Зоринську Пе-
ревальського р-ну, прохiдник шахти "Никанор". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

АФОНIН Георгiй Григорович, 1872 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Софiївка 
Перевальського р-ну, сторож радгоспу "Чорну-
хинський". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

АФОНIН Григорiй Iванович, 1875 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав  у Чорнухиному, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 12 квiтня 1930 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 28 квiтня 1930 року з-пiд варти 
звiльнений. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 липня 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований вiдпо-
вiдно у 1994 i 1989 роках.  

АФОНIН Кузьма Антонович, 1889 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
тесляр радгоспу "Чорнухинський". "Трiйкою" 
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УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

АФОНIН Микита Єгорович, 1902 р. народження, 
смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Дебальцеве Донецької обл., робiт-
ник  машинобудiвного з-ду."Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

АФОНIН Микола Маркович, 1916 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, стар-
шина 57 артилерiйського дивiзiону. Арештований 
11 березня 1942 року за звинуваченням у погрозах 
на адресу членiв партiї. 9 жовтня 1942 року вип-
равданий Вiйськовим трибуналом 24 окремої стрi-
лецької бригади. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

АФОНIН Микола Михайлович, 1915 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта н/середня. Проживав у Чорнухино-
му, баянiст селищного клубу. Арештований 28 бе-
резня 1938 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 7 травня 1938 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

АФОНIН Михайло Дмитрович, 1903 р. на-
родження, м.Красний Сулiн Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, iнструктор-арматурник 
будiвельно-монтажного управлiння № 1 тресту 
"Донбасважбуд". Арештований 12 лютого 1945 ро-
ку за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 7 
квiтня 1945 року виправданий Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1945 роцi.  

АФОНIН Михайло Сергiйович, 1877 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Чорнухино-
му, сторож центральної бази Перевальського буд-
тресту. Арештований 12 сiчня 1938 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 травня 1938 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

АФОНIН Никифор Григорович, 1897 р. на-
родження, смт Чо рнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алчев-
ську, конюх мiськвiддiлу мiлiцiї. Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР 9 липня 1931 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АФОНIН Олександр Георгiйович, 1912 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Зоринсь-
ку Перевальського р-ну, слюсар гаража шахти "Ни-
канор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

АФОНIН Олександр Григорович, 1872 р. 
народження, м.Таганрог Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, лимар 
артiлi "Свiтанок". Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року  

висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

АФОНIН Павло Дмитрович, 1900 р. народ-
ження, с.Рогове Лiвенського р-ну Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Лисичансь-
ку, голова артiлi "Кооператор". Арештований 21 ве-
ресня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 26 листопада 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

АФОНIН Петро Єгорович, 1898 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
монтер зал.ст. Чорнухине. Лiнiйним судом Пiвнiч-
но-Донецької залiзницi 23 червня 1938 року засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

АФОНIН Петро Олександрович, 1901 р. на-
родження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоган-
нiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 1931 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

АФОНIН Харитон Iванович, 1891 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
конюх ремонтної майстернi зал.ст. Дебальцеве, 
Донецька обл. Арештований 27 грудня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
6 лютого 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

АФОНIНА Єлизавета Семенiвна, 1922 р. 
народження, с.Новопоселеновка Стрєлецького р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освi-
та н/середня. Проживала в м.Ровеньки, продавець 
магазину "Гастроном" № 10. Постановою Особли-
вої наради при МДБ СРСР вiд 23 сiчня 1952 року 
вислана за межi України як член сiм'ї репресо-
ваного за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реаб-
iлiтована у 1989 роцi.   

АФОНСЬКИЙ Микола Григорович, 1883 р. 
народження, м.Дмитрiєв-Льговський Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 5 травня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

АФОНСЬКИЙ Олександр Васильович, 
1892 р. народження, м.Днiпропетровськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, пла-
новик контори "Головвторчормету". Арештований 
26 жовтня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй дiяльностi. 18 вересня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

АФОНЧЕНКО Микола Микитович, 1908 р. 
народження, с.Новоiванiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоiва-
нiвцi, ремонтний робiтник зал.ст. Лоскутiвка. Вiй-
ськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
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12 липня 1942 року засуджений до розстрiлу заоч-
но. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

АХЛАДОВ Степан Христофорович, 1899 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Кiровську, завiдуючий овочевою 
базою "Сергохарчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

АХТИРСЬКА Анастасiя Федорiвна, 1889 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Великоцьку, колго-
спниця к-пу iм.Ворошилова. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 15 квiтня 1944 року ви-
слана за межi України як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 
1991 роцi.   

АХТИРСЬКИЙ Артем Єгорович, 1905 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Василь Якимович, 1908 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Iван Єгорович, 1916 р. на-
родження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Новострiльцi-
вка Мiловського р-ну, робiтник конезаводу № 60. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1985 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Iван Прокопович, 1921 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 10 батареї 1 окремої артилерiйської дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Севастопольської вiйськово-
морської бази 15 грудня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

АХТИРСЬКИЙ Iлля Денисович, 1898 р. на-
родження, с.В е лик оц ьк  Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Криничне Мi-
ловського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресова-
ний двiчi. Постановою Особливої наради при Коле-
гiї ДПУ УРСР вiд 28 грудня 1932 року висланий на 
3 р. за межi України. Арештований 31 сiчня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 9 грудня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований вiдпо-
вiдно у 1993 i 1994 роках.   

АХТИРСЬКИЙ Iлля Iванович, 1885 р. на-
родження, с.В е лик оц ьк  Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 8 травня 1931 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. 16 листопада 1931 року 
звiльнений за недоведенiстю звинувачення. Реабi-
лiтований у 1997 роцi.  

АХТИРСЬКИЙ Никанор Денисович, 1905 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 

поденний робiтник на залiзницi Москва-Донбас. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 28 грудня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Олексiй Семенович, 1906 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiб-
ник. Арештований 9 квiтня 1931 року як соцiально 
небезпечний елемент. 7 травня 1931 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1931 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Павло Оврамович, 1913 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуць-
ку, школяр. Арештований 7 лютого 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцi-
йної органiзацiї. 17 квiтня 1930 року справу припи-
нено за недоведенiстю провини, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

АХТИРСЬКИЙ Павло Прокопович, 1912 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 лютого 1932 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Павло Якимович, 1909 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 лютого 1932 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

АХТИРСЬКИЙ Прокiп Сергiйович, 1891 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 сiчня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 20 жовтня 1931 року з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

АХТИРСЬКИЙ Савелiй Єгорович, 1899 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоолек-
сандрiвцi, завiдуючий магазином сiльпо. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Пiвденного фронту 29 березня 1942 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

АХТИРСЬКИЙ Сергiй Кирилович, 1911 р. 
народження, с.Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1350 стрiлецького полку 234 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 12 червня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 1942 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

АХТИРЦЕВ Микола Дмитрович, 1907 р. на-
родження, с.Реп'євка Реп'євського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, бригадир коче-
гарiв "Склобуду". 1 лютого 1937 року Донецьким 
обласним судом засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

АХТЯМОВ Малiк Ахердiнович, 1897 р. на-
родження, с.Тараурiно, Башкирiя, татарин, освiта 
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початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Антрацитi, десятник служби навантаження 
шахти № 8-9. Арештований 14 липня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi i здiйсненнi диверсiй 
на шахтi. 16 листопада 1938 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

АЧКАСОВ Андрiй Григорович, 1889 р. на-
родження, с.Журавка Богучарського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Стахановi, крiпильник шахти "Паркомуна". 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 28 липня 
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

АШБЕРГЕР Iван Євстафiйович, 1894 р. на-
родження, к.Катериненталь, Одеська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, вчитель 
СШ № 5. Репресований двiчi. Донецьким обласним 
судом 27 лютого 1937 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

АШБЕРГЕР Iван Iванович, 1923 р. народ-
ження, с.Мюнхен Мостiвського р-ну Одеської обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м.Ровеньки, не 
працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

АШБЕРГЕР Олексiй Iванович, 1922 р. на-
родження, с.Мюнхен Мостiвського р-ну Одеської 
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м.Антра-
цитi, пожежник шахти № 33-37. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

АШБЕРГЕР Христина Iванiвна, 1895 р. на-
родження, к.Гейдельберг Молочанського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м.Ровеньки, завiдуюча школою. Лу-
ганським обласним судом 29 серпня 1941 року за-
суджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

АШВА Володимир Степанович, 1896 р. на-
родження, с.Мокрець Новогрудського р-ну Мiнської 
обл., Бiлорусь, поляк. Проживав у м.Алчевську, робiт-
ник з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

Б 
БАБАЄВ Євген Олександрович, 1915 р. на-

родження, м.Астрахань, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
комерцiйний директор з-ду № 7. Вiйськовим трибу-
налом Луганського гарнiзону 8 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БАБАЄВ Назарiй Прокопович, 1887 р. на-
родження, м.Донецьк, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськра-

ди, бригадир електрикiв Штердресу. Арештований 
20 липня 1933 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 10 травня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАБАЄВ Федiр Григорович, 1901 р. народ-
ження, с.Новоянисоль Володарського р-ну Донець-
кої обл., грек, осв iта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, вахтер центрального динамiтного 
складу тресту "Кiроввугiлля". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАБАК Антон Єрофiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Грицаївцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБАК Артем Якович, 1898 р. народження, 
с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Грицаївцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАБАК Василь Миколайович, 1898 р. на-
родження, с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБАК Давид Титович, 1902 р. народження, 
с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, ро-
бiтник шахти iм. Крупської. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАБАК Захар Романович, 1884 р. народжен-
ня, Польща, українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Брянка, десятник кiнного двору коксохiмiчного 
з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лю-
того 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

БАБАК Iван Iванович, 1898 р. народження, 
м.Брянка, українець, освiта початкова. Проживав у 
Брянцi, фотограф-приватник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАБАК Микита Артемович, 1905 р. народ-
ження, с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Грицаївцi, трак-
торист радгоспу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

БАБАК Михайло Тихонович, 1907 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, вибiйник шахти iм.Тито-
ва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 5 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БАБАК Семен Якович, 1896 р. народження, 
с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
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неписьменний. Проживав у Грицаївцi, колгоспник 
к-пу iм.Кiрова. Постановою Вiйськового трибуналу 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 
1080 вiд 29 червня 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i висланий за межi Ук-
раїни. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

БАБАК Стефан Артемiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Грица ївка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с.Луб'янка 
Бiлокуракинського р-ну, грабар на будiвництвi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас."Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАБАК Трохим Тихонович, 1894 р. народ-
ження, с.Грица ївка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Грицаївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАБАК Федiр Якович, 1909 р. народження, 
с.Гр ица їв ка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Грицаївцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАБАКIН Iван Прокопович, 1884 р. народ-
ження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, 
тесляр сiльського агрокомбiнату. Постановою До-
нецького обласного суду вiд 20 вересня 1932 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БАБАКО Михайло Iванович, 1883 р. народ-
ження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськра-
ди, iнспектор з якостi вугiлля шахти № 14-15. Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1965 роцi.  

БАБАРИКIН Павло Григорович, 1900 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Покровському, бу-
фетник промартiлi "Покровська". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБАРИКIНА Олександра Семенiвна, 1924 р. 
народження, м.Орджонiкiдзе Донецької обл., укра-
їнка, освiта середня. Проживала в смт Городище 
Перевальського р-ну, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 квiтня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

БАБАРИКО Василь Кiндратович, 1888 р. 
народження, с.Ущерп'є Клинцовського р-ну Смо-
ленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Новоганнiвка Краснодон-
ського р-ну, колгоспник к-пу "Свiтанок". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 
листопада 1941 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАБАСКIН Iван Пилипович, 1908 р. народ-
ження, с.Новочермошне Медвенського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБАСКIН Йосип Пилипович, 1902 р. на-
родження, с.Рождественське Медвенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Алчевську, робiтник   
з-ду iм.Ворошилова. Арештований 17 липня 1934 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
жовтня 1934 року виправданий народним судом 
м.Луганська. Реабiлiтований у 1934 роцi.   

БАБАСКIН Карпо Тарасович, 1876 р. на-
родження, с.Новочермошне Медвенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Алчевську, лаборант   
з-ду iм.Ворошилова. Арештований 8 жовтня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
ходi слiдства провину не було доведено. 19 лютого 
1939 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

БАБЕНКО Антон Васильович, 1898 р. на-
родження, х. Парфентьєв, Одеський р-н Херсон-сь-
кої обл.,  українець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Новопавлiвка Лутугинського р-ну, тракторист 
радгоспу iм.Зайцева. Арештований 8 квiтня 1933 
року за звинуваченням у шкiдництвi. У ходi слiд-
ства провину не було доведено. 25 травня 1933 ро-
ку справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1933 роцi.  

БАБЕНКО Архип Олександрович, 1891 р. 
народження, с.Браїлiвка, Херсонська обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Мiстки Сва-
тiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Далекосхiдної 
Червоної Армiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 вересня 1941 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 16 жовтня 1941 ро-
ку. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАБЕНКО Василь Гаврилович, 1870 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Калиновому, 
селянин-одноосiбник. 23 жовтня 1930 року ареш-
тований за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 28 червня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БАБЕНКО Василь Iванович, 1884 р. народ-
ження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, робiтник примiського пiдсоб-
ного господарства шахти "Червоний Жовтень". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БАБЕНКО Єрмолай Гнатович, 1878 р. на-
родження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
сторож пункту "Заготзерно". Арештований 20 сiчня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 10 липня 1943 року справу припинено за не-
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доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАБЕНКО Iлля Несторович, 1895 р. народ-
ження, м.Попасна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Попаснiй, машинiст депо Попасна. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 22 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БАБЕНКО Карпо Федорович, 1892 р. на-
родження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Коми-
шуваха Попаснянського р-ну, завiдуючий магази-
ном. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1958 роцi.    

БАБЕНКО Михайло Варламович, 1912 р. 
народження, х. Слєпихiн, Обливський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, крiпильник 
шахти № 9 iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБЕНКО Нiна Петрiвна, 1908 р. народ-
ження, с.Пiдвисоке Пiдвисоцького р-ну Кiровоград-
ської обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, робiтниця цегельного з-ду № 4. По-
становою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 11 
грудня 1946 року вислана за межi України. Реабiлi-
тована у 1991 роцi.    

БАБЕНКО Овсiй Федорович, 1876 р. народ-
ження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м.Лисичан-
ську, сторож шахти iм.Мельникова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАБЕНКО Олександр Васильович, 1901 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця про-
живання i роботи. Донецьким обласним судом 31 
жовтня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

БАБЕНКО Омелян Сидорович, 1896 р. на-
родження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, кол-
госпник к-пу "Безбожник". Луганським обласним 
судом 28 жовтня 1947 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БАБЕНКО Панас Матвiйович, 1909 р. на-
родження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
слюсар Павлiвської МТС. Арештований 3 лютого 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 14 квiтня 1944 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАБЕНКО Петро Петрович, 1888 р. народ-
ження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Свердлов-
ську, поденний робiтник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 5 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БАБЕНКО Стефан Демидович, 1884 р. на-
родження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 3 квiтня 1931 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
червня 1931 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАБЕНКО Тетяна Максимiвна, 1895 р. на-
родження, м.Мiллерово Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, не працювала. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 вересня 1941 
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.    

БАБЕНКО Федiр Васильович, 1912 р. на-
родження, с.Козуби Новосанжарського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, при-
биральник породи шахти iм.Лотикова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАБЕНКО Яким Овсiйович, 1892 р. народ-
ження, смт Малорязанцеве Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Березiв-
ське Попаснянського р-ну, робiтник радгоспу "Гiр-
ник". Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 11 сiчня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi .   

БАБЕШКО Антон Петрович, 1888 р. народ-
ження, с.Безгинове Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, приймальник пункту "Заготзерно". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 листопада 
1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАБИНЕЦЬ Ганна Мойсеївна, 1903 р. на-
родження, с.Буселове Єлизаветградського повiту 
Херсонської губернiї, єврейка, освiта вища. Член 
ВКП(б) у 1929-1937 рр. Проживала в м.Старобiль-
ську, домогосподарка. Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 26 березня 1938 року як со-
цiально небезпечний елемент пiддана гласному на-
глядовi строком на 2 р. Реабiлiтована у 1989 роцi.   

БАБИНЕЦЬ Олександр Iванович, 1902 р. 
народження, м.Одеса, українець, освiта середня.  
Член ВКП(б) у 1925-1938 рр. Проживав у м.Старо-
бiльську, редактор окружної газети "Колгоспна 
правда". Репресований двiчi. Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 15 сiчня 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. 1 червня 1949 ро-
ку постановою Особливої наради при МДБ СРСР 
висланий на поселення. Реабiлiтований вiдповiдно 
у 1955 i 1995 роках.  

БАБИЦЬКИЙ Адам Йосипович, 1894 р. на-
родження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав на 
кол.х. Миколаївка Верхньодуванської сiльради Сва-
тiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний пар-
тизан". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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БАБИЧ Денис Мусiйович, 1880 р. народжен-
ня, с.Солонцi, Харкiвська обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Красний Луч, конюх шахти 
№ 10. Арештований 16 червня 1938 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 вересня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БАБИЧ Iван Корнiйович, 1912 р. народжен-
ня, с.Нов оохтирка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, стар-
шина мiнроти 279 стрiлецької дивiзiї. Арештований 
1 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким загарбникам. 31 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАБИЧ Iван Петрович, 1901 р. народження, 
м.Сватове, українець, освiта початкова. Проживав у 
Сватовому, паровозний машинiст депо Сватове. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 20 травня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАБИЧ Iван Степанович, 1897 р. народжен-
ня, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБИЧ Федiр Власович, 1893 р. народжен-
ня, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, 
колгоспник к-пу iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБИЧЕВ Василь Володимирович, 1889 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Хмелiвського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськ-
ради, столяр шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 15 серпня 1937 року. Реабiлi-
тований у 1968 роцi.   

БАБИЧЕВ Зiновiй Микитович, 1874 р. на-
родження, с.Литвинiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
возiй вугiлля рудника "Криворiжжя". Арештований 
7 грудня 1932 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 сiч-
ня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

БАБИЧЕВ Леонiд Михайлович, 1889 р. на-
родження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бобри-
ковому, колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БАБИЧЕВ Якiв Iванович, 1914 р. народжен-
ня, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-
родження, кучер шахти № 3 облмiсцевпрому. 
Арештований 21 червня 1945 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 листопада 1946 

року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

БАБIЙ Ганна Василiвна, 1905 р. народжен-
ня, с.Давидкiвцi Проскурiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українка, освiта початкова. Про-
живала в м.Кiровську, прибиральниця гуртожитку 
шахти "Нова Голубiвка". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 6 травня 1946 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтова-
на у 1990 роцi.  

БАБIЙ Мартин Iванович, 1891 р. народжен-
ня, Польща, українець, освiта початкова. Проживав 
у смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, голова 
к-пу "Червоний рiльник". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБКА Павло Пилипович, 1897 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Старобiльську, не працював. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

БАБКIН Антон Федорович, 1904 р. народ-
ження, с.Малобоброво Дмитровського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Красний Луч, бригадир ма-
лярiв житлово-комунального вiддiлу Петровського 
з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.   

БАБКIН Вiктор Гаврилович, 1908 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, росiянин, 
освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, механiк ар-
мiйської артилерiйської ремонтної  майстернi     
№ 241. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 31 серпня 
1942 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

БАБКIН Дмитро Фiлатович, 1903 р. народ-
ження, с.Панарiно Задонського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, крiпильник шахти 
№ 3-3-бiс. Арештований 19 липня 1938 року за зви-
нуваченням у шкiдництвi. 8 вересня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАБКIН Леонiд Васильович, 1920 р. народ-
ження, с.Вiкторiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, коман-
дир вiддiлення 44 iнженерно-саперного батальйону 
59 iнженерно-саперної бригади. Вiйськовим трибу-
налом Рязанського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 
16 лютого 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БАБКIН Максим Iванович, 1896 р. народ-
ження, с-ще Стара Краснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Старiй 
Краснянцi, вибiйник шахти "Кремiнна". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

БАБКIН Петро Семенович, 1906 р. народ-
ження, с.Шохри Малмизького р-ну Кiровської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
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Проживав у м.Красний Луч, слiдчий мiської проку-
ратури. Донецьким обласним судом 27-29 червня 
1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАБКIН Петро Федотович, 1909 р. народ-
ження, м.Свердловськ, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 651 стрiлецького 
полку 130 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом 18 армiї 7 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 12 листопада 1941 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БАБКIН Стефан Григорович, 1899 р. народ-
ження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новорозсошi, 
тесляр к-пу "Ударник 2-ї п'ятирiчки". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБКIНА-ПРИПАДЧЕВА Марiя Iванiвна, 
1905 р. народження, ст-ця Казанська Верхньо-
донського р-ну Ростовської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, домогосподарка. Репресована двiчi. 
Арештована 10 листопада 1941 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 2 березня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Арештована 24 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 28 лютого 1944 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована вiдповiдно у 1942 i 1944 роках. 

БАБКОВ Григорiй Йосипович, 1914 р. на-
родження, х. Могилянський, Алексєєво-Лозовський 
р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Перевальську, 
завiдуючий виробництвом їдальнi шахти № 10 
iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. 21 листопада 1939 року "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, спра-
ву припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1939 роцi.    

БАБКОВ Леонiд Никифорович, 1880 р. на-
родження, м.Новошахтинськ Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Красний Луч, не працював. Арештова-
ний 12 травня 1942 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
14 березня 1948 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАБКОВ Макар Васильович, 1912 р. народ-
ження, с.Солдатське Тербунського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, неписьмен-
ний. Проживав у м.Первомайську, крiпильник шах-
ти № 4-5 "Сокологорiвка". Арештований 28 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй дi-
яльностi. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 1 липня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БАБКОВ Юхим Iванович, 1891 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, робiтник шахти № 1-2. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 

вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БАБКОВСЬКИЙ Валентин Генрiхович, 
1878 р. народження, м.Київ, українець, освiта се-
редня. Проживав у м.Луганську, старший майстер 
новоздавального цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БАБЛЄЄВА Наталiя Iванiвна, 1914 р. на-
родження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Перебувала в ув'язненнi у таборi 
НКВС № 220. Вiйськовим трибуналом 9 танкової 
дивiзiї 9 листопада 1945 року засуджена до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БАБОВНИКОВ Онисим Васильович, 1901 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуць-
ку, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 сiчня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАБОВНИКОВ Платон Васильович, 1881 р. 
народження, с.Афанасьєвка, Воронезька обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. Про-
живав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1931 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАБОЙ Iлля Григорович, 1895 р. народ-
ження, с.Байрак, Донецька обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Попасна, машинiст паро-
воза депо Попасна. Арештований 29 серпня 1936 
року  за звинуваченням в антирадянських вислов-
люваннях. 28 вересня 1936 року виправданий Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабi-
лiтований у 1936 роцi.  

БАБУШНИКОВ Матвiй Макарович, 1894 р. 
народження, с.Веденякiно Телегiнського р-ну Там-
бовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник шахти 
№ 7. Донецьким обласним судом 7 липня 1935 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БАБЧЕНКО Анатолiй Климович, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта н/серед-
ня. Проживав у Луганську, не працював. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 
липня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАБЧЕНКО Єгор Матвiйович, 1893 р. на-
родження, с.Бо г у с ла в  Павлоградського р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Лиман Слов'яносербського р-ну, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 10 липня 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 30 липня 1941 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАБЧЕНКО Омелян Гаврилович, 1893 р. 
народження, с.Бр од ок , Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м. Старобiльську, тесляр житлового кооперативу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАБЧЕНКО Петро Матвiйович, 1904 р. на-
родження, х. Карнаухiвка, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с. Лиман 
Слов'яносербського р-ну, без певних занять. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БАВИКА Iван Романович, 1914 р. народ-
ження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Первомайську, ро-
бiтник шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАВИКА Павло Микитович, 1898 р. народ-
ження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, стрiлоч-
ник зал.ст. Куземiвка. Арештований 23 червня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 
липня 1931 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БАГДАШКIН Федот Iванович, 1896 р. на-
родження, м.Євпаторiя Кримської АРСР, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ди-
ректор нафтобази. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАГIНСЬКИЙ Гвiдон Йосипович, 1898 р. 
народження, с.На р циз iв ка  Пулинського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, техпрацiвник райкомунгоспу. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

БАГЛИК Iван Федорович, 1870 р. народ-
ження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАГЛИК Марiя Олександрiвна, 1900 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Чабанiвцi, селян-
ка-одноосiбниця. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджена до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БАГЛИК Михайло Петрович, 1910 р. народ-
ження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiт-
ник шахти iм.Крупської. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БАГЛИК Юхим Iванович, 1901 р. народ-
ження, с.Ча ба н iв ка  Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
слюсар шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАГЛIЙ Iван Анастасiйович, 1897 р. народ-
ження, с.Любеч Любецького р-ну Чернiгiвської 

обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Сватове, машинiст паровоза депо Сватове. Лiнiй-
ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 серпня 
1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАГМА Григорiй Йосипович, 1862 р. народ-
ження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Варварiвцi, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Хар-
кiвської обл. 3 червня 1942 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БАГМА Iван Кононович, 1904 р. народжен-
ня, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, робiтник 
хiмкомбiнату. Луганським обласним судом 16 серп-
ня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАГМУТ Федiр Васильович, 1901 р. народ-
ження, с.Нова Водолага  Нововодолазького р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Свердловську, слюсар-монтажник Дов-
жанського рудоуправлiння. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 лютого 1932 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАГРIЙ Микита Iванович, 1906 р. народ-
ження, с.Шпичинцi Летичiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськра-
ди, робiтник шахти № 23. Арештований 27 квiтня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 2 серпня 1932 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАГРОВ Петро Васильович, 1902 р. народ-
ження, ст-ця Усть-Хоперська Серафимовицького 
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
коваль трамвайного парку. Луганським обласним 
судом 3 березня 1941 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

БАГРОВСЬКИЙ Iван Iванович, 1885 р. на-
родження, с.Iзмайлово Новосільського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у с.Трьохiзбенка Слов'яносерб-
ського р-ну, фельдшер. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. 5 сiчня 1944 року Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1944 роцi.  

БАГРЯНЦЕВ Iван Антонович, 1907 р. на-
родження, с.Арнаутово Нiкiтовського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, комiрник 
їдальнi № 18 "Доннархарчу". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАГРЯНЦЕВ Олексiй Пилипович, 1878 р. 
народження, с.Оберець Лiвенського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, возiй-приват-
ник. Колегiєю ОДПУ 13 листопада 1930 року засуд-
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жений до розстрiлу. Вирок виконано 13 грудня 
1931 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БАДЕНКО Федiр Юхимович, 1913 р. народ-
ження, с.Первомайськ Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий окремого протитанкового дивiзiону 279 стрi-
лецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 23 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАДЕР Антон Олексiйович, 1893 р. народ-
ження, Угорщина, нiмець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с.Плотина Ста-
нично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу "Куль-
тура". Луганським обласним судом 26 липня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1970 роцi.    

БАЄВ Григорiй Никифорович, 1886 р. на-
родження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 19 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 17 березня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

БАЄВ Iван Степанович, 1898 р. народження, 
с.Каменка Обоянського р-ну Курської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у  м. Свердловську,  крiпильник шахти № 17-
17-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 28 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 19 жовтня 1941 року Вiйськовим трибу-
налом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

БАЄВ Мойсей Абрамович, 1909 р. народ-
ження, с.В е лик i Ча пур н ики  Красноармiйського 
р-ну Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, єв-
рей, освiта середня. Проживав у м.Луганську, авiа-
технiк Луганської школи вiйськових пiлотiв. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

БАЄВ Федiр Миколайович, 1884 р. народ-
ження, с.Нереша Задонського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, робiтник коксо-
хiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАЄР Еммануїл Фрiдрiхович, 1897 р. народ-
ження, с.Тарунева Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Горо-
дище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Удар-
ник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БАЄР Натан Густавович, 1899 р. народжен-
ня, с.Нове Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Покровське Троїць-
кого р-ну, тесляр к-пу "Ленiнський шлях". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАЄР Роман Вiльгельмович, 1904 р. народ-
ження, с.Но в е Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Новознам'я-

нка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Зернова фабри-
ка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАЄР Рубiн Готлiбович, 1909 р. народження, 
с.Рогiвка Пулинського р-ну Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Сиротине Троїцько-
го р-ну, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАЄР (БАЙЄР) Якiв Iванович, 1910 р. на-
родження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка Луту-
гинського р-ну, тракторист к-пу iм. Тельмана. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року визнаний соцiально небезпечним елемен-
том i засуджений до 8 р. позбавленя волi. Реабi-
лiтований у 1968 роцi.   

БАЖАЄВ Андрiй Тимофiйович, 1914 р. на-
родження, м.Перевальськ, українець. Проживав у 
Перевальську, електрик житлового вiддiлу шахти 
№ 4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЖАНОВ Володимир Iванович, 1923 р. 
народження, м.Попасна, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 176 запасного стрi-
лецького полку. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС 5 залiзничної дивiзiї 13 сiчня 1942 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1998 роцi.   

БАЖЕНОВ Тимофiй Петрович, 1904 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, начальник 
продпостачання 16 окремого батальйону. Вiйсько-
вим трибуналом Полтавського гарнiзону 5 вересня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 24 вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БАЖЕНОВА Янiна Костянтинiвна, 1900 р. 
народження, Польща, полька, освiта середня. Про-
живала в м.Стахановi, вiдповiдальний виконавець з 
облiку i розподiлу кадрiв iнженерно-технiчних пра-
цiвникiв тресту "С ер г ов уг iл ля ". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 24 вересня 1937 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 19 квiтня 1939 
року УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, 
справу  припинено за вiдсутнiстю складу злочину, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована в 1995 роцi.   

БАЗАЛЕНКО Сидiр Дем'янович, 1884 р. 
народження, с.Дубовi Гряди Сахновщинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Перевальську, пiдземний конюх шахти 
№ 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БАЗАЛIЙ Василь Лаврентiйович, 1896 р. 
народження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, кол-
госпник к-пу "Червоний прикордонник". Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд  
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1 серпня 1932 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БАЗАЛIЙ Iван Павлович, 1907 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у Кабичiвцi, голова сiльради. Арештований 
27 сiчня 1943 року за звинуваченням у спiвробiт-
ництвi з нiмецькими окупантами. 26 лютого 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БАЗАЛIЙ Микола Олексiйович, 1905 р. на-
родження, с.Морозiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
вагар зал.ст. Алчевськ. Арештований 5 березня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 25 квiтня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАЗАЛIЙ Михайло Митрофанович, 1888 р. 
народження, смт Новопсков, українець. Проживав у 
Новопсковi, забiйник худоби "Союззаготшкiри". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАЗАЛIЙ Прокiп Єгорович, 1899 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Червона Зiрка 
Мiловського р-ну, тракторист к-пу "Нова спiлка". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАЗАРОВ Григорiй Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Бараново Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, боєць по-
жежного поїзда зал.ст. Луганськ. Вiйськовим три-
буналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 12 грудня 
1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАЗИЛЕВИЧ Макар Григорович, 1882 р. 
народження, с.Чехiвка Iрклiївського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, працiвник мiжрайонної санстан-
цiї. 8 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1995 роцi.   

БАЗИЛЕВСЬКА Олександра Карпiвна, 
1909 р. народження, с.Хитцi Гадяцького р-ну Пол-
тавської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в м.Луганську, вчителька СШ № 21. Луганським 
обласним судом 20 квiтня 1948 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. 16 лютого 1955 року Вер-
ховним  судом  УРСР строк покарання знижено до 
7 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

БАЗИЛЕВСЬКИЙ Олександр Павлович, 
1896 р. народження, м.Черкаси, українець, освiта 
вища. Проживав у м.Рубiжне, викладач Рубiжансь-
кого хiмiко-технологiчного iнституту. Арештова-
ний 3 жовтня 1937 року за звинуваченням у шпи-
гунствi. Справу припинено за смертю пiдслiдного, 
що сталася 9 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.   

БАЗIКАЛО Iван Костянтинович, 1878 р. на-
родження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, кол-
госпник к-пу "Червона праця". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЗIКАЛО Сергiй Кузьмич, 1890 р. народ-
ження, с. Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Червона Зiрка Мi-
ловського р-ну, колгоспник к-пу "Нова спiлка". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЇСТОВ Григорiй Дмитрович, 1904 р. на-
родження, м.Таганрог Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Краснодонi, начальник шахти № 7-10. Вiйсько-
вим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 
13 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 19 
сiчня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.  

БАЙ Олександр Фрiдрiхович, 1908 р. народ-
ження, с.Верхньодобринське, Саратовська губернiя, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, 
робiтник шахти № 14. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 15 серпня 1937 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАЙДАН Микола Федорович, 1911 р. на-
родження, с.Яськи Бiляївського р-ну Одеської обл., 
молдаванин. Проживав у м.Золоте Первомайської 
мiськради, помiчник врубмашинiста шахти "Пет-
ро". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

БАЙДАНОВА Дар'я Григорiвна, 1913 р. на-
родження, м.Золоте Первомайської мiськради, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в с.Катеринiв-
ка Попаснянського р-ну, без певних занять. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
11 червня 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БАЙДIН Архип Микитович, 1911 р. народ-
ження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Вiйськовим 
трибуналом 279 стрiлецької дивiзiї 11 травня 1943 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БАЙЄР Антон Iванович, 1901 р. народжен-
ня, кол.с.Золота Криниця Орiхiвської сiльради Лу-
тугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Антрацитi, врубмашинiст шахти № 3-4. 
Арештований 7 вересня 1941 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. Перебуваючи пiд 
слiдством, помер 19 квiтня 1942 року. Реабiлiтова-
ний у 1966 роцi.   

БАЙЄР (БАЄР) Густав Едуардович, 1904 р. 
народження, к.Рузунгарт, Марiупольський р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Аза р iв ка  Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Ко-
легiї ОДПУ вiд 23 лютого 1930 року заборонено на 
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3 роки проживання на Українi, в Московськiй та 
Ленiнградськiй областях, у Пiвнiчно-Кавказькому 
краї та Дагестанi. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАЙЄР Едуард Iванович, 1899 р. народжен-
ня, к.У лян iв ка  Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Тельмана. Репресований двiчi. Арештований 2 лис-
топада 1933 року за звинуваченням у шпигунськiй 
дiяльностi. 5 сiчня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1964 роках.   

БАЙЄР Iван Якович, 1868 р. народження, 
к.Райльфельд Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с-щi Аза-
рiвка Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 1 листопада 1933 року за звинува-
ченням в антирадянських дiях. 31 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАЙЄР Карл Iванович, 1893 р. народження, 
с.Чистопiлля Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельмана. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАЙКАЧОВ Iван Євстафiйович, 1909 р. на-
родження, м.Жлобiн Гомельської обл., Бiлорусь, 
бiлорус, освiта початкова. Проживав у м.Старобiль-
ську, машинiст паровоза депо Старобiльськ. Вiйсь-
ковим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 
квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАЙКОВСЬКИЙ Денис (Деонiсiй) Людвi-
гович, 1886 р. народження, с. Мархлевськ Баранi-
вського р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с. Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
робiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАЙРАЧНИЙ Петро Iванович, 1916 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Луганську, токар з-ду № 60. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1943 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1956 роцi.    

БАЙРАЧНИЙ Пилип Тимофiйович, 1894 р. 
народження, с.Шп о тин е Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шпоти-
ному, колгоспник к-пу iм.Петровського. Спецколе-
гiєю Донецького обласного суду 16 лютого 1938 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БАЙРАЧНИЙ Прокiп Михайлович, 1898 р. 
народження, с.Шп о тин е Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шпоти-
ному, колгоспник к-пу iм.Петровського. Спецко-
легiєю Донецького обласного суду 16 лютого 1938 

року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БАЙСУПОВ Фатiх Ганiйович, 1902 р. на-
родження, м.Бендери, Молдова, турок, освiта серед-
ня. Проживав у м.Рубiжне, начальник змiни хiм-
комбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

БАЙТЕЛЬ Антон Михайлович, 1880 р. на-
родження, Австрiя, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алч ев сь к у, пенсiонер. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

БАЙТIНГЕР (БОЙТIНГЕР) Евальд Авгус-
тович, 1912 р. народження, с.Фрiдрiхфельд Моло-
чанського р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, котельник ко-
тельного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Репре-
сований двiчi. Арештований 17 жовтня 1933 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 28 сiчня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 30 грудня 1937 року Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 
роках.   

БАЙТЛЕР Федiр Юлiсович, 1906 р. народ-
ження, х. Вишкiвка, Ярунський р-н Житомирської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Свер-
дловську, тесляр шахти № 1-2. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАЙШ Павло Васильович, 1912 р. народ-
ження, м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у Луганську, кресляр з-ду Наркомату шляхiв. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня страче-
ний. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАК Антон Пилипович, 1906 р. народження, 
с.Iвангород Олександрiвського р-ну Кiровоградсь-
кої обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Ли-
сичанську, начальник змiни з-ду "Донсода". Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
16 серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАКАЄВ Євген Iванович, 1894 р. народжен-
ня, м.Луганськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Луганську, начальник вiддiлу капiталь-
ного будiвництва з-ду № 60. Вiйськовим трибу-
налом Харкiвського вiйськового округу 20 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.   

БАКАЛ (БОКАЛ) Петро Васильович, 1910 р. 
народження, с.Т у линц i Ржищiвського р-ну Ки-
ївської обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Антрацитi, машинiст врубмашини шахти № 2-
2-бiс. 2 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 1125 засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. 6 серпня 1947 року Верховним су-
дом СРСР строк  покарання знижено до 5 р. 6 м-цiв.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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БАКАЛИНСЬКИЙ Михайло Федорович, 
1909 р. народження, с.Гонората, Київська обл., ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у смт Станично-
Луганське, механiк 5-ї буддiльницi залiзничної ма-
гiстралi Москва-Донбас. Лiнiйним судом Московсь-
ко-Донецької залiзницi 9 квiтня 1938 року засудже-
ний до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БАКАЛО Свiтлана Степанiвна, 1926 р. на-
родження, м.Луганськ, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Луганську, приймальниця замовлень 
взуттєвої фабрики обллегпрому. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 березня 
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1955 роцi.   

БАКАЛОВ Василь Петрович, 1888 р. народ-
ження, с.Сємейкiно Павловського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, слюсар цегельного 
з-ду. Арештований 12 грудня 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БАКАЛЯР Григорiй Олексiйович, 1891 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, не працював. Ареш-
тований 3 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 5 вересня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БАКАЛЯР Олександр Мусiйович, 1892 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, сторож контори 
об'єднання "Союзшкiра". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАКАЛЯР Полiна (Пелагiя) Юхимiвна, 
1918 р. народження, смт Троїцьке, українка, освiта 
н/середня. Проживала в Троїцькому, бухгалтер рай-
промкомбiнату. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 11 грудня 1946 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.   

БАКАЛЯР Прокiп Трохимович, 1900 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Троїцькому, стрiлочник зал.ст. Лан-
тратiвка. "Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., 
Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 23 березня 1938 
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БАКАЛЯР Степан Олексiйович, 1903 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, робiтник зал.ст. Лан-
тратiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

БАКАЛЯС Олексiй Єфремович, 1921 р. на-
родження, с.Нянчине Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у с.Солiдарне 
Бiлокуракинського р-ну, бухгалтер пункту "Загот-
зерно". Постановою Особливої наради при НКВС 

СРСР вiд 11 вересня 1943 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БАКАНОВ Григорiй Максимович, 1888 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАКАНОВ Iван Григорович, 1912 р. народ-
ження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАКАНОВ Олексiй Григорович, 1914 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАКАНОВА Парасковiя Стефанiвна, 1912 р. 
народження, с.Пр е обр а ж енн е  Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Преобра-
женному, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 вересня 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

БАКАРДЖIЄВ Микола Георгiйович, 1915 р. 
народження, с.Кр а сний  Яр  Кокчетавського р-ну 
Кокчетавської обл., Казахстан, болгарин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Привiлля Лисичанської 
мiськради, електрослюсар шахти iм.Артема. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАКЛАГIН Василь Павлович, 1907 р. на-
родження, смт Б ор iв ськ е Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 150 стрiлецького запасного полку. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Пiвнiчно-Захiдного фронту 13 серпня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.   

БАКЛАГIН Iван Павлович, 1911 р. народ-
ження, смт Б ор iв с ьк е Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Борiвському, 
селянин-одноосiбник. Постановою Донецького об-
ласного суду вiд  20 вересня 1932 року висланий за 
межi України як соцiально небезпечний елемент. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БАКЛАГIН Iван Федорович, 1925 р. народ-
ження, смт Сиротине Сєверодонецької мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
перебував на лiкуваннi за мiсцем народження. 
Арештований 23 березня 1942 року за звинувачен-
ням у зв'язках з полiцiєю, виказуваннi нiмецьким 
окупантам радянських громадян. 29 липня 1943 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

БАКЛАНОВ Дмитро Аврамович, 1912 р. 
народження, с.Ковалiвка, Кiровоградська обл., ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Рубiжне, тех-
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нiк хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 61 армiї 
31 липня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАКЛАНОВ Iван Федорович, 1908 р. народ-
ження, с.Арапiвка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Ремонтний робiтник зал.ст. Володи-
не. Арештований 15 сiчня 1938 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 27 грудня 1938 року 
виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Реабiлiтований у 1938 роцi.   

БАКЛАНОВ Семен Романович, 1918 р. на-
родження, с.Суходiл Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у м.Стахановi, 
електрослюсар шахти № 4-2 "Iрмине". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу  12  армiї  
15 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАКЛАНОВ Якiв Олександрович, 1888 р. 
народження, с.Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, електрослюсар ТЕЦ з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАКЛАНОВА Євдокiя Григорiвна, 1904 р. 
народження, с.Куриловка, Воронезька обл., Ро-сiй-
ська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Про-
живала в м.Свердловську, не працювала. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 
лютого 1942 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 березня 1942 року. Реабiлiтована у 
1990 роцi.   

БАКОВА Варвара Iванiвна, 1885 р. народ-
ження, м.Темрюк Темрюцького р-ну Краснодарсь-
кого краю, Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Луганську, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 31 жовтня 1941 року засуджена до 
розстрiлу. Вирок виконано 15 листопада 1941 року. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.   

БАКРОВ Iван Iллiч, 1900 р. народження, 
с.Єфремово-Степановка Тарасовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, сталевар    
з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАКУЛIН Єгор Iванович, вiн же КИРИ-
ЛОВ Iван Артемович, 1909 р. народження, с.Пала-
тово Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, вибiйник шахти iм.Iллiча. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БАКУЛIН Iван Федорович, 1873 р. народ-
ження, с.Палатово Нiкiтовського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, сторож рудорем-
заводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

БАКУЛIН Семен Iллiч, 1909 р. народження, 
м.Луганськ, українець, освiта початкова. Проживав 

у Луганську, нормувальник з-ду № 7 Тсоавiахiму. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 10 
лютого 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БАКУЛIН Сергiй Олександрович, 1915 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 17 жовтня 1941 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БАКУРОВ Данило Стефанович, 1902 р. на-
родження, с.Студене Должанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, завiдуючий мiським 
поштовим вiддiленням. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл.  1 жовтня  1937  року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАКУРОВ Петро Iллiч, 1884 р. народження, 
с.Студене Должанського р-ну Курської обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Алчевську, робiтник прокатного цеху з-ду 
iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БАКУРОВ Якiв Григорович, 1907 р. народ-
ження, с.Студене Должанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, чорнороб з-ду iм.Воро-
шилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.        
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАКУШЕВСЬКИЙ Iван Север'янович, 
1904 р. народження, с.Ярославка Меджибiзького 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шах-
ти iм.Iллiча. Луганським обласним судом 17 червня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований  у 1992 роцi.    

БАКШЕЄВ Iван Семенович, 1922 р. народ-
ження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, мо-
лодший сержант 206 винищувального протитан-
кового дивiзiону. 25 квiтня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАЛАБА Андрiй Якович, 1903 р. народжен-
ня, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. Про-
живав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм.Пет-
ровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАЛАБА Василь Петрович, 1868 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Кремiнна, пенсiонер. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАЛАБА Iван Андрiйович, 1912 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, бухгалтер "Iндустрбуду". 
Арештований 5 травня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 18 листопада 1939 року 
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виправданий Луганським обласним судом. Реабi-
лiтований у 1939 роцi.   

БАЛАБАЄВ Костянтин Федорович, 1906 р. 
народження, х. Осиновий Мiст, Рогачевський р-н 
Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта почат-
кова. Проживав у м.Артемiвську Перевальського 
р-ну, вибiйник шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.   

БАЛАБАЄВА Нiна Федорiвна, 1921 р. на-
родження, м.Алчевськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Алчевську, робiтниця з-ду iм.Вороши-
лова. Вiйськовим трибуналом Ленiнської залiзницi 
6 лютого 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

БАЛАБАЙ Iван Миколайович, 1887 р. на-
одження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Попiвка Бiлокуракинського 
р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 8 червня 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БАЛАБАН Христофор Костянтинович, 
1914 р. народження, с.Старий Керменчик Марiу-
польського р-ну Донецької обл., грек, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, учень ФЗУ зв'язку. 
Донецьким обласним судом 17 вересня 1935 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

БАЛАБАНОВ Леонiд Iсакович, 1921 р. на-
родження, м.Луганськ, єврей, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, радист 86 полку зв'язку 68 
армiї. 21 квiтня 1944 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС СРСР засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БАЛАБАНОВ     Олександр      Степанович,  
1892 р. народження, м.Артемiвськ Перевальського 
р-ну, росiянин, освiта вища. Проживав у м.Красний 
Луч, головний iнженер тресту "Донбасантрацит". 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 10 
липня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

БАЛАБАНОВ Семен Iванович, 1886 р. на-
родження, м.Артемiвськ Перевальського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Артемiвську, 
машинiст шахтоуправлiння iм.Артема. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАЛАБАНОВА      Євгенiя        Омелянiвна,  
1892 р. народження, с-ще зал.ст. Микитiвка, Доне-
цька обл., росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м.Красний Луч, домогосподарка. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуд-
жена до 8 р. позбавлення волi як дружина репресо-
ваного за звинуваченням у зрадi Бать-кiвщини. 
Реабiлiтована у 1958 роцi.   

БАЛАБУЄВ Григорiй Панасович, 1893 р. 
народження, х. Юганiвка, Пiвнiчно-Кавказький 
край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Золотарiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 29 березня 1930 року 

засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БАЛАБУЄВ Iван Афанасiйович, 1907 р. на-
родження, х. Юганiвка, Пiвнiчно-Кавказький край, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-кова. 
Проживав у с.Золотарiвка Станично-Лугансь-кого 
р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-кою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 29 березня 1930 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-тований 
у 1989 роцi.    

БАЛАГАН Касян Iванович, 1892 р. народ-
ження, Румунiя, румун. Проживав у с.Розкiшне Лу-
тугинського р-ну, робiтник млинкомбiнату. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БАЛАКАЙ Георгiй Васильович, 1909 р. на-
родження, с.Стила Старобешiвського р-ну Донець-
кої обл., грек, освiта середня. Проживав у м.Рубiж-
не, старший бухгалтер "Iндустрбуду". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАЛАНДIН Iван Григорович, 1875 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ОДПУ вiд 10 листопада 1929 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

БАЛАСЮКОВ Данило Петрович, 1893 р. 
народження, с.Свердлiново Суджанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, модельник 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАЛАХ Василь Готлiбович, 1888 р. народ-
ження, с.Й о сип iв ка  Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у  м. Попасна, тесляр вагоноремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серп-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 23  серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БАЛАХ Василь Готлiбович, 1918 р. народ-
ження, с.Й о сип iв ка  Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського   
р-ну, тесляр вагоноремонтного з-ду. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАЛАХ Готлiб Готлiбович, 1892 р. народ-
ження, с.Й о сип iв ка  Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
конюх к-пу "Червоний гiгант". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 14 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЛАХ Емiлiя Вiльгельмiвна, 1914 р. на-
родження, м.Синельникове Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, не працювала. Вiйсько-
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вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 
травня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiто-
вана у 1992 роцi.    

БАЛАХ (БАЛЛАХ) Iван Васильович, 1913 р. 
народження, с.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, робiтник вагоноремонтного 
з-ду. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЛАХАНОВ (БАЛАХОНОВ) Олексiй Iса-
кович, 1924 р. народження, м.Орджонiкiдзе До-
нецької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав 
у м.Зоринську Перевальського р-ну, вантажник 
шахти "Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 24-26 квiтня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1956 роцi.   

БАЛАХНIН Iларiон Якович, 1899 р. народ-
ження, смт Бiла Калитва Бiлокалитвинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Королiвка Крас-
нодонського р-ну, швець артiлi "Прогрес". Спец-
колегiєю Донецького обласного суду 31 сiчня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

БАЛАЦЬКИЙ Григорiй Матвiйович, 1893 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 25 травня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАЛАЦЬКИЙ Григорiй Назарович, 1899 р. 
народження, с.Н о в о б iла  Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, вантажник коксохiмiчного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАЛАЦЬКИЙ Iван Андрiйович, 1924 р. на-
родження, смт Ниж нє  Первомайської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 176 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 59 стрiлецької дивiзiї 5 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

БАЛАЦЬКИЙ Iван Назарович, 1876 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 16 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 25 травня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАЛАЦЬКИЙ Овсiй Калiстратович, 1915 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
тракторист к-пу "3-я сталiнська п'ятирiчка". Ареш-
тований 20 квiтня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 15 липня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-

чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БАЛАЦЬКИЙ Омелян Гаврилович, 1889 р. 
народження, с.Менчикури Веселiвського р-ну Запо-
рiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у смт Успенка Лутугинського р-ну, сторож. Ареш-
тований 26 червня 1943 року за звинуваченням в 
антирадянських дiях. 19 серпня 1943 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притяг-
нення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАЛАШЕНКО Антон Iванович, 1907 р. на-
родження, с.Правокумське Прикумського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Михайлiвка Ровень-
кiвської мiськради, робiтник шахти № 30. Вiйсь-
ковим трибуналом Луганського гарнiзону 19 травня 
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАЛАШОВ Борис Тимофiйович, 1906 р. на-
родження, м.Брянка, росiянин, освiта вища. Прожи-
вав у Брянцi, помiчник головного iнженера шахти 
№ 1-бiс "Криворiжжя". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  17 вересня  1939 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БАЛАШОВ Дмитро Артемович, 1903 р. на-
родження, с.Холми Куйбишевського р-ну Калузької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у 
м.Перевальську, вибiйник шахти iм.Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований  
у 1989 роцi.    

БАЛАШОВ Дмитро Iванович, 1895 р. на-
родження, с.Грунька Охтирського р-ну Сумської 
обл., укра їнець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, завiдуючий складом "Доннархарчу". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

БАЛАШОВ Iван Степанович, 1885 р. народ-
ження, с.Липовка Задонського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/серед-
ня. Проживав у м.Стахановi, начальник дiльницi 
шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАЛАШОВ Микола Артемович, 1901 р. на-
родження, смт Iв а н iв ка  Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м. Красний 
Луч, конструктор тресту "Донбасантрацит". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1956 роцi.    

БАЛАШОВА Єфросинiя Гарасимiвна, 1916 р. 
народження, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в м.Перевальську, 
домогосподарка. 29 квiтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону засуджена до 
розстрiлу. 11 травня 1942 року Вiйськовим трибу-
налом Пiвденного фронту справу повернено на 
дослiдування. У зв'язку з воєнним станом етапована 
углиб країни, де пiзнiше не виявлена. Реабiлiтована 
у 1952 роцi.    

БАЛДIН Василь Георгiйович, 1901 р. народ-
ження, м.Ор д ж он iк iдз е  Донецької обл., укра-
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їнець, освiта вища. Проживав у смт Успенка Луту-
гинського р-ну, заступник головного механiка кок-
сохiмзаводу. Арештований 18 вересня 1942 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 26 лютого 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БАЛЄВ Семен Маркович, 1914 р. народ-
ження, с.Iллiнка Троїцького р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав в Iллiнцi, колгоспник к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". Вiйськовим трибуналом Лу-
ганського гарнiзону 10 березня 1945 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БАЛИКА Григорiй Федорович, 1898 р. на-
родження, с.Щербанi Вознесенського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, слюсар рудоремонтного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1968 роцi.    

БАЛИЦЬКИЙ Вiкентiй Андрiйович, 1889 р. 
народження, с.Шиєцька Буда Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЛИЦЬКИЙ Зiгмант Вiцентович, 1915 р. 
народження, с.Шиєцька Буда Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник зерно-
радгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 лютого 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БАЛИЦЬКИЙ Петро Варфоломiйович, 
1871 р. народження, с.Городок Iллiнецького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Андрiївка Сватiвського р-ну, без певних занять. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАЛИШ Олександр Антонович, 1894 р. на-
родження, с.Сутково Сморгонського р-ну Грод-
ненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, завiдуючий опердiль-
ницею пункту "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реа-
білiтований у 1960 роцi.   

БАЛIОЗ Iван Данилович, 1914 р. народжен-
ня, с.Ста р ий  К ер м енчи к  Марiупольського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта н/середня. Проживав у 
м.Луганську, учень ФЗУ зв'язку. Донецьким облас-
ним судом 17 вересня 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАЛКIН Якiв Єрмолайович, 1894 р. народ-
ження, с.Петрiвка Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, крiпильник шахти iм.Ло-
тикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

БАЛКО Федiр (Теодор) Федорович (Теодо-
рович), 1883 р. народження, с.Хортиця, Запорiзька 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, грубник сiльськогосподарського iнституту. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до   
3 р. позбавлення волi. 28 листопада 1936 року До-
нецьким обласним судом засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1962 роках.  

БАЛМАЗОВ Iлля Прокопович, 1875 р. на-
родження, с.Велике Фролово Тетюського р-ну Ка-
занської обл., Татарська АРСР, Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Реб-
рикове Антрацитiвського р-ну, кустар-приватник. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 12 листопада 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БАЛОБАН Трохим Андрiйович, 1890 р. на-
родження, с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Дем'янiвцi, 
робiтник Сватiвської райспоживспiлки. Арештова-
ний 31 липня 1934 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

БАЛТIК Рiхард Вiльгельмович, 1904 р. на-
родження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Вiнницької обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний промiнь". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЛУТА Дмитро Максимович, 1904 р. на-
родження, с.Бигим-Чикрак Чернiгiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, слюсар держшвейфабри-
ки. Луганським обласним судом 24-27 лютого 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БАЛЬ Микола Степанович, 1920 р. народ-
ження, м.Тирасполь, Молдавська РСР, росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у смт Ящикове Переваль-
ського р-ну, зв'язкiвець шахти № 9. Арештований 
23 сiчня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 
8 квiтня 1942 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БАЛЬБУХ Захар Афанасiйович, 1904 р. на-
родження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий. Вiйськовим трибуналом 2 гiрсько-мiнної iнже-
нерної бригади 25 квiтня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

БАЛЬБУХ Олексiй Iванович, 1882 р. народ-
ження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, возiй ву-
гiлля рудника "Криворiжжя". Арештований 7 гру-
дня 1932 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 31 сiчня 1933 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину.  Реабiлiтований у 1933 роцi.  

БАЛЬТIК Рейнгольд Iванович, 1899 р. на-
родження, к.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Каби-
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чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
ний прикордонник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАЛЬЦЕВИЧ Юрiй Вiкентiйович, 1895 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, робiтник шахти № 2-8. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 
листопада 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БАЛЬЦЕРТ Бенгардт Якович, 1883 р. на-
родження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, робiтник шахти № 12. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

БАЛЬЧЕВСЬКИЙ Iван Казимирович, 1896 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, робiтник шахти № 1. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАЛЮГА Семен Олексiйович, 1906 р. на-
родження, с.Городище Бiловодського р-ну, украї-
нець. Проживав у Городищi, не працював. Народ-
ним судом Бiловодського р-ну 9 липня 1933 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1988 роцi.    

БАЛЯБА Григорiй Степанович, 1912 р. на-
родження, с.Лисе Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова.  Проживав у  Лисому,  комiрник 
к-пу iм.Шевченка. Луганським обласним судом 25 
червня 1946 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Верховним судом УРСР 26 липня 1946 року 
вирок скасовано, справу припинено. Реабiлiтований 
у 1946 роцi.   

БАЛЯБА Олександр Петрович, 1917 р. на-
родження, с.Лисе Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
160 окремого саперного батальйону 91 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 52 стрiлецького 
корпусу 10 квiтня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

БАЛЯБА Павло Петрович, 1909 р. народ-
ження, с.Деревецьке Осипенкiвського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта початкова. Вiй-
ськовослужбовець, рядовий 147 стрiлецької дивiзiї. 
До призову проживав у м.Ровеньки. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 8 травня 1943 року засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. 29 липня 1944 ро-
ку тим же органом строк покарання знижено на 1 
рiк. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

БАЛЯКIН Микола Васильович, 1908 р. на-
родження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
викладач Луганської школи вiйськових пiлотiв. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР           
3 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

БАЛЯКIНА-МАТВЄЄВА Євгенiя Олек-
сандрiвна, 1908 р. народження, Польща, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м.Луганську, домогос-
подарка. Арештована 8 жовтня 1937 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 грудня 

1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1939 роцi.   

БАЛЯСНИКОВА (ЛАВРИЧЕНКО) Анто-
нiна Дмитрiвна, 1918 р. народження, Ростовська 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта почат-
кова. Проживала в м.Красний Луч, бухгалтер кон-
тори "Головмолоко". 2 лютого 1938 року вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд як у дружини репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 2 квiтня 
1938 року справу припинено, пiдписку анульовано. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БАМБАН (БОМБАН) Петро Якович, 1884 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Про-
живав у с.Корiнне Краснолуцької мiськради, город-
ник к-пу "Мiцнiсть сталi". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 27 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БАМБУЛЬСЬКА Марiя Федорiвна, 1908 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiв-
ського р-ну, українка, неписьменна. Проживала в 
Нижньому Нагольчику, доярка радгоспу "Комсомо-
лець". Вiйськовим трибуналом 395 стрiлецької ди-
вiзiї 16 сiчня 1942 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

БАНАКЕР Володимир Рудольфович, 1902 р. 
народження, м.Таганрог Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, нiмець, освiта середня. Проживав у 
м.Антрацитi, помiчник головного iнженера шахти 
№ 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАНАХ Альбiн Йосипович, 1909 р. народ-
ження, м.Проскурiв Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальсь-
кого р-ну, вибiйник шахти № 9. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАНДУРА Корнiй Максимович, 1876 р. на-
родження, с.Боркiвка Менського р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у   
м.Артемiвську Перевальського р-ну, боєць воєнiзо-
ваної охорони шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Страчений 4 лютого 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАНДУРОВА Олена Володимирiвна, 1920 р. 
народження, м.Сватове, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Сватовому, статистик райземвiддiлу. 
Арештована 13 серпня 1945 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 16-17 липня 
1946 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1946 
роцi.   

БАНКЕВИЧ Гаврило (Габрiель) Андрiйо-
вич, 1905 р. народження, Польща, бiлорус, освiта 
середня. Проживав у м.Рубiжне, хiмiк-лаборант Ру-
бiжанського хiмiко-технологiчного iнституту. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений       
5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БАННИК Олександр Дем'янович, 1906 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
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Проживав  у  Бр янц і,   помiчник  механiка  шахти 
№ 6-бiс "Брянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАННИК Степан Васильович, 1885 р. на-
родження, с.Тiмiрязєве Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Тiмiрязєвому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
12 травня 1930 року висланий на 3 р. за межi Ук-
раїни. 27 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1958 роках. 

БАННОВ Тимофiй Iванович, 1896 р. народ-
ження, х. Верхньокумський, Котельниковський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, 
крiпильник шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БАНОВ Григорiй Тимофiйович, 1923 р. на-
родження, с.Мартоноша Новомиргородського р-ну 
Кiровоградської обл., молдаванин, освiта початко-
ва. Проживав у м.Алчевську, тимчасово не працю-
вав. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiт-
ня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАНТИШ Леонтiй Панасович, 1902 р. на-
родження, с.Пеленiя Бєлецького р-ну Молдавської 
РСР, молдаванин, освiта початкова. Проживав у 
смт Успенка Лутугинського р-ну, прибиральник по-
роди шахти "Бiлянка". Луганським обласним су-
дом 26 червня 1941 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАНТУШ Iван Степанович, 1892 р. народ-
ження, с.Карбул Терновського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, кучер шахти № 30. Луганським облас-
ним судом 22 липня 1941 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАНЦЕКОВ Владислав Олександрович, 
1910 р. народження, м.Ульяновськ Куйбишевської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Гiрське Первомайської мiськра-
ди, культпрацiвник Палацу культури тресту "Дон-
басжитлобуд". Донецьким обласним судом 17 серп-
ня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАНЧЕВ Нестор Георгiйович, 1897 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, го-
родник радгоспу iм.Ворошилова. Донецьким облас-
ним судом 26 лютого 1939 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. 25 травня 1939 року Вер-
ховним судом УРСР вирок скасовано, справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1939 роцi.  

БАНЧЕНКО Iван Пимонович, 1888 р. на-
родження, с.Брусiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Хутори-
ще, Бiловодський р-н, селянин-одноосiбник. "Трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 9 червня 1932 року за-

суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАНЧЕНКО Сергiй Григорович, 1893 р. на-
родження, с.Бр у с iв ка  Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 квiтня 1933 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАНЧЕНКО Якiв Тимофiйович, 1898 р. на-
родження, сл. Сагуни Острогозького р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Олександрiвську Арте-
мiвської райради м.Луганська, молодший стрiлоч-
ник зал. ст. Луганськ. О с о бли в о ю "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАРАБАНОВ Володимир Григорович, 1923 р. 
народження, смт Лотикове Слов'яносербського 
р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м.Пе-
ревальську, не працював. Арештований 29 липня 
1941 року за звинуваченням у розповсюдженнi лис-
тiвок антирадянського змiсту. 14 серпня 1941 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

БАРАБАНОВ Яким Митрофанович, 1887 р. 
народження, с.Нижнiй Суходiл Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у Нижньому Суходолi, го-
лова сiльгоспартiлi iм.Ворошилова. Арештований 
20 сiчня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 15 лютого 1933 року справу при-
пинено за хворобою пiдслiдного, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАРАБАНЩИК Гаврило Микитович, 1908 р. 
народження, с.Гриньово Совєтського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Перевальську, електрослюсар 
шахти № 2-бiс. Арештований 20 березня 1942 року 
за звинуваченням у намiрi перейти на бiк ворога. 9 
липня 1942 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

БАРАБАНЩИКОВ Василь Юхимович, 
1912 р. народження, с.Нижнє Гурово Совєтського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, пли-
товий шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 9 серпня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 15 серпня 1937 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАРАБАШ Андрiй Iванович, 1885 р. народ-
ження, с-ще Лоскутiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Лоскутiвцi, 
робiтник зал.ст. Лоскутiвка. Вiйськовим трибуна-
лом Луганського гарнiзону 7 лютого 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1955 роцi.   

БАРАБАШ Борис Сидорович, 1925 р. на-
родження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта н/середня. Проживав у м.Крас-
ний Луч, вибiйник шахти № 160. Вiйськовим три-
буналом вiйськ МВС Луганської обл. 11 серпня 
1953 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 
сiчня 1955 року Вiйськовим трибуналом Київського 



Назвемо всіх поіменно 
 

 309

вiйськового округу вирок скасовано, справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БАРАБАШ Микола Артемович, 1894 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, осв i та  п о чат ко в а . Проживав у с.Ма-
ринiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"КIМ". Арештований 12 квiтня 1943 року за зви-
нуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими оку-
пантами. 6 липня 1944 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БАРАБАШ Олексiй Павлович, 1913 р. на-
родження, с.Коломак Коломацького р-ну Харкiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, заготiвельник 
сiльпо. Арештований 28 квiтня 1942 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 
червня 1942 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.  

БАРАБАШ Олексiй Харитонович, 1920 р. 
народження, с.Шишаки, Полтавська обл., украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Краснодонi, ро-
бiтник шахти № 7-10. Арештований 12 сiчня 1946 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
грудня 1946 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1946 роцi.   

БАРАБУЛЯ Феодосiй Йосипович, 1891 р. 
народження, с.Ведмедiвка, Вiнницька обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Хороше Сло-
в'яносербського р-ну, колгоспник к-пу "Нове жит-
тя". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 16 червня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРАКА Iван Антонович, 1906 р. народжен-
ня, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Тарасiвцi, селянин-одно-
осiбник. Арештований 26 квiтня 1931 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БАРАМБА Павло Антонович, 1881 р. на-
родження, с.Карликiвка Варварiвського р-ну Одесь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, вагар шахти № 1-1-бiс. Луганським 
обласним  судом 13 жовтня 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БАРАН Володимир Леонтiйович, 1913 р. на-
родження, с.Сергiївка Яблунiвського р-ну Чернi-
гiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, вчитель школи в селищi шах-
ти iм.Мельникова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БАРАН Казимир Iванович, 1877 р. народ-
ження, с.Городок Iллiнецького р-ну Вiнницької 
обл., поляк. Проживав у с.Климiвка Кремiнського 
р-ну, не працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАН Леонтiй Васильович, 1881 р. народ-
ження, с.Крикiв Чемеровецького р-ну Кам'янець-

Подiльської обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-ну, 
бджоляр радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАН Микола Iванович, 1925 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
115 стрiлецького полку 38 стрiлецької дивiзiї. Вiй-
ськовим трибуналом 4 стрiлецького корпусу 23 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАРАН Парасковiя Юхимiвна, 1911 р. на-
родження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, укра-
їнка. Проживала в Кабичiвцi, колгоспниця к-пу 
"Червоний прикордонник". Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 2 жовтня 1943 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтова-
на у 1990 роцi.   

БАРАН Прокiп Степанович, 1891 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Ярське Мiловсько-
го р-ну, пастух к-пу "Нова спiлка". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАРАН Соломон Маркович, 1888 р. народ-
ження, Литва, єврей, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1920-1939 рр. Проживав у м.Рубiжне, ди-
ректор хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 11 квiтня 1939 ро-
ку засуджений до розстрiлу. 9 жовтня 1939 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР роз-
стрiл замiнено 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.  

БАРАНЕНКО Василь Iванович, 1901 р. на-
родження, с.Федорiвка Кобеляцького р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова.  Член 
ВКП(б) у 1925-1937 рр. Проживав у м.Красний 
Луч, директор Краснолуцької МТС. Донецьким об-
ласним судом 19-23 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАРАНЕНКО Микола Юхимович, 1883 р. 
народження, с.Федоренки Кременчуцького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав на роз'їздi 74-го кiлометра 12-ї дистанцiї ко-
лiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi, шляховий май-
стер. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзни-
цi 13 липня 1937 року засуджений до 6 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАРАНЕЦЬКИЙ Гнат Степанович, 1891 р. 
народження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Тер-
нiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
ний бойовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАНЕЦЬКИЙ (БАРИНИЦЬКИЙ) Петро 
Степанович, 1895 р. народження, с.Кошелiвка Пу-
линського р-ну Київської обл., поляк, освiта почат-
кова. Проживав у с.Тернiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний бойовик". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАРАНИК Трохим Iванович, 1885 р. народ-
ження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Зелекiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 24 лютого 1930 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАНИК Якiв Iларiонович, 1912 р. народ-
ження, с.Бо нда р iв ка  Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Бондарiвцi, голова к-пу 
iм.Красiна. Арештований 25 жовтня 1949 року за 
звинуваченням у здiйсненнi теракту. 18 сiчня 1950 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БАРАНИКОВ Митрофан Пилипович, 1887 р. 
народження, смт Талове Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
колгоспник к-пу iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАРАНИЧЕНКО Iван Олексiйович, 1880 р. 
народження, с.Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Кружилiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
30 березня 1930 року висланий на 3 р. за межi Ук-
раїни. 27 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БАРАНIЙ Iван Iванович, 1907 р. народжен-
ня, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, слюсар шахти iм.Войко-
ва. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БАРАНIЙ Макар Лукич, 1900 р. народжен-
ня, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Лисичанську, майстер шахти iм.ОДПУ. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 27 червня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРАНIЙ Павло Дмитрович, 1887 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, мастильник  з-ду "Дон-
сода". Донецьким обласним судом 16 вересня 1935 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у  1990 роцi.    

БАРАНIЙ Якiв Трохимович, 1897 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, електрослюсар з-ду 
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1957 роцi.    

БАРАННИК Василь Тимофiйович, 1907 р. 
народження, с.Осикове Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Осиковому, 
колгоспник к-пу "Днiпрельстан". Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 17 
грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРАННИК Панас Дмитрович, 1903 р. на-
родження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Первомайську, ро-
бiтник шахти iм.Волкова. Арештований 29 листо-
пада 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 7 липня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАРАННИКОВ Анатолiй Петрович, 1928 р. 
народження, с.Охримiвка Якимiвського р-ну Запо-
рiзької обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, студент Луганського художнього 
училища. Луганським обласним судом 4 серпня 
1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 15 
березня 1955 року Верховним судом УРСР строк 
покарання знижено до 7 р. 8 м-цiв. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

БАРАННИКОВ Антон Павлович, 1890 р. 
народження, с.Власiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАННИКОВ Григорiй Никифорович, 
1882 р. народження, кол.с.Велика Михайлiвка Тро-
їцького р-ну, українець, освiта початкова. Прожи-
вав за мiсцем народження, не працював. Поста-
новою Особливої наради при Колегії ДПУ УРСР 
вiд 10 травня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАННИКОВ Iван Васильович, 1908 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у с.Новокраснiвка Антраци-
тiвського р-ну, голова к-пу "Змичка". 21 лютого 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової час-
тини 1125 засуджений до розстрiлу. 15 березня 
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.  

БАРАННИКОВ Iван Iванович, 1888 р. на-
родження, м.Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровсь-
ку, бригадир шахти № 22 iм.Кiрова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАННИКОВ Марко Антонович, 1918 р. 
народження, с.М у р а то в е Новоайдарського р-ну, 
українець, о св i та  в и ща .  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Донецький Кiровської 
мiськради, шкiльний учитель. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 1 липня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАРАННИКОВ Пилип Никанорович, 1892 р. 
народження, с.Бiленьке Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Бiленькому, 
сторож к-пу iм.Кривошликова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАРАНОВ Василь Васильович, 1895 р. на-
родження, с.Нiски Михайловського р-ну Рязанської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
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кова. Проживав у м.Старобiльську, сторож рай-
вiйськкомату. Арештований 14 квiтня 1935 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 30 
квiтня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

БАРАНОВ Вiталiй Рувимович, 1936 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової частини 
07854. 3 травня 1957 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськової частини 23258 засуджений до 4 р. поз-
бавлення волi. 3 червня 1958 року Вiйськовим три-
буналом вiйськової частини 48240 строк покарання 
знижено до 1 р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАРАНОВ Григорiй Євстратович, 1900 р. 
народження, с.Ч у гин ка  Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ал-
чевську, бухгалтер радгоспу "Лиман". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАРАНОВ Дмитро Єрмилович, 1906 р. на-
родження, с.Троїцька Дубрава Лисогорського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Луганську, технiк 
зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БАРАНОВ Iван Григорович, 1908 р. народ-
ження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Дуванка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Ком-
сомолець". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 25 квiтня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 25 жовтня 1946 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу направлено на нове розслiдування. 3 листо-
пада 1947 року виправданий Вiйськовим трибуна-
лом Луганського гарнiзону. Реабiлiтований у 1947 
роцi.   

БАРАНОВ Iван Максимович, 1890 р. народ-
ження, с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 вересня 1943 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БАРАНОВ Iсай Борисович, 1902 р. народ-
ження, Польща, єврей, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, робiтник держшвейфабрики. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

БАРАНОВ Костянтин Васильович, 1897 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чу-
гинцi, голова робiткому Чугинської МТС. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1962 роцi.    

БАРАНОВ Кузьма Iустинович, 1912 р. на-
родження, с.Жердовка Уразовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Зоринську Перевальського 
р-ну, робiтник кам'яного кар'єру. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 липня 1940 року засуд-

жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАРАНОВ Михайло Кирилович, 1900 р. на-
родження, х. Суворовський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Ровеньки, гiрничий десятник шахти 
№ 14-17. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.   

БАРАНОВ Олександр Максимович, 1913 р. 
народження, с.Красне Знам'я Новодеревенського 
р-ну Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин.  Проживав у м.Краснодонi, сторож шахти      
№ 7-10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1944 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БАРАНОВ Олександр Микитович, 1915 р. 
народження, м.Кiровськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Малинове Станично-Луганського 
р-ну, стрiлочник зал.ст. Городнiй. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1972 роцi.    

БАРАНОВ Олексiй Андрiйович, 1905 р. на-
родження, с-ще Мстера В'язниковського р-ну Iва-
новської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, черговий iнженер котельного цеху Ште-
рiвської ДРЕС. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 3 липня 1935 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАРАНОВ Роман Григорович, 1879 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, сторож з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАНОВ Роман Микитович, 1887 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, ро-
бiтник птахофабрики. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 10 лютого 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БАРАНОВ Стефан Стефанович, 1894 р. на-
родження, х. Суворовський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Талове Кра-
снодонського р-ну, електрослюсар шахти № 133. 
Луганським обласним судом 7 вересня 1946 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

БАРАНОВ Тихон Михайлович, 1913 р. на-
родження, с.Туляни Задонського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, слюсар шахти № 28-29. 23 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйсько-
вої частини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 312

БАРАНОВА-ПАСIЧНИК Ганна Арсентi-
ївна, 1910 р. народження, х. Козинка, Морозовсь-
кий р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в с.Єпiфанiвка 
Кремiнського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 11 травня 1943 
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БАРАНОВА Марiя Тимофiївна, 1899 р. на-
родження, м.Свердловськ, українка, освiта початко-
ва. Проживала в м.Ровеньки, селянка-одноосiбниця. 
Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 16 серпня 
1929 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

БАРАНОВСЬКА Ганна Iванiвна, 1889 р. 
народження, с.Базалiя Базалiйського р-ну Вiнниць-
кої обл., полька, неписьменна. Проживала в с.Бах-
мутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджена до розстрi-
лу. Страчена 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтована у 
1989 роцi.   

БАРАНОВСЬКИЙ Iлля Якович, 1905 р. на-
родження, м.Лохвиця Полтавської обл., єврей, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, бухгалтер 
молочної кухнi мiськздороввiддiлу. 27 вересня 1938 
року "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАРАНОВСЬКИЙ Юхим Iванович, 1883 р. 
народження, с.Маринiвка Чистякiвського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Красний Луч, робiтник шахти № 22-бiс. 
Арештований 31 грудня 1933 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 13 сiчня 1934 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БАРАНЦЕВ Митрофан Сергiйович, 1887 р. 
народження, с.Плотина Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Лотикове Слов'яносербського р-ну, десятник шахти 
iм.Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

БАРАНЦЕВ Олександр Iванович, 1911 р. 
народження, с.П л о ти на  Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове  Перевальського  р-ну,   робiтник     шахти  
№ 9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

БАРАНЦОВ Борис Iванович, 1887 р. народ-
ження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, тесляр зал.ст. Луганськ. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано       
1 листопада 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАРАНЦОВ Василь Iванович, 1874 р. на-
родження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Геор-
гiївка Лутугинського р-ну, сторож Лутугинського 

мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРАНЦОВ Михайло Олександрович, 1897 р. 
народження, с.Ва л уй ськ е Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ва-
луйському, слюсар Луганського з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Арештований 26 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни, де помер 
у тюрмi м.Iркутська, Росiйська Федерацiя. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

БАРАНЦОВ Панас Iллiч, 1894 р. народжен-
ня, с.Середньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Середньо-
теплому, колгоспник к-пу "Вранiшня зоря". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БАРАНЦОВ Петро Iллiч, 1892 р. народжен-
ня, с.Середньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Середньо-
теплому, колгоспник к-пу "Вранiшня зоря". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БАРАНЦОВ Семен Олександрович, 1905 р. 
народження, с.Валуйське Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, модельник з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 квiтня 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

БАРАНЦОВ Федiр Iллiч, 1900 р. народжен-
ня, с.Середньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Нижньо-
тепле Станично-Луганського р-ну, робiтник Весе-
логорiвського лiсництва. Луганським обласним су-
дом 31 травня 1949 року засуджений до 25 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАРАНЦОВ Федiр Петрович, 1898 р. народ-
ження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Станич-
но-Луганське, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 31 сiчня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.    

БАРАНЦОВ Якiв Гаврилович, 1875 р. на-
родження, с.В ер хн iй  М iнч ен о к  Станично-Лу-
ганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у Верхньому Мiнченку, городник к-пу "Земле-
роб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БАРАНЧИК Кузьма Павлович, 1906 р. на-
родження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоя-
рiвцi,  шофер  крейдяного  кар'єру  Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАРАНЧИК Олександр Платонович, 1898 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчоя-
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рiвцi,  слюсар  крейдяного  кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАРАНЧИКОВ Олександр Олександрович, 
1894 р. народження, с.Лобаново Дмитровського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
референт мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11  жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАРАНЧИКОВА Парасковiя Петрiвна, 
1922 р. народження, с.Анойкiно Дмитровського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Лисичанську, не 
працювала. Арештована 28 лютого 1942 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури нiме-
цької розвiдки. 3 квiтня 1942 року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

БАРАХВАНОВА Ольга Єгорiвна, 1906 р. 
народження, с.Котовськ Усть-Медведицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, сторож 
зал.ст. Луганськ. Арештована 25 сiчня 1933 року за 
звинуваченням у протиправних дiях. 10 березня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

БАРАШИКОВ Григорiй Трохимович, 1892 р. 
народження, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Нововодяне Кремiнського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРБАР Степан Минович, 1904 р. народ-
ження, с.Нова Карань Старокаранського р-ну До-
нецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
смт Iзварине Краснодонської мiськради, рахiвник 
шахти "Iзварине". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАРБАШИН Василь Петрович, 1902 р. на-
родження, с.Двурєчки Липецького р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Свердловську, робiтник 
шахти № 14-17. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 квiтня 1940 року засуджений до   10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАРБАШИН Григорiй Олексiйович, 1904 р. 
народження, с.Фащевка, Тамбовська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) 
у 1926-1938 рр. Проживав у м.Свердловську, пар-
торг шахти iм.Войкова. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 11 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1939 року 
Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

БАРБЕРИС Володимир Вiкторович, 1912 р. 
народження, м.Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, 
слюсар "Союззаготтрансу". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засудже-

ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАРВIН Андрiй Петрович, 1906 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках, робiтник рад-
госпу № 10. Арештований 12 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 берез-
ня 1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БАРВIНЧЕНКО Iван Федорович, 1903 р. 
народження, с.Б iл о ск е л юв а т е Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 71 окремого залiзничного баталь-
йону. 26 листопада 1942 року Вiйськовим трибуна-
лом 11 окремої залiзничної бригади засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БАРГ (СОСКIНА) Рiва Абрамiвна, 1901 р. 
народження, м.Од е са , єврейка, освiта н/середня. 
Проживала в м.Антрацитi, не працювала. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. Реабiлiтована у 1955 роцi.   

БАРДАДИМ Iван Лукич, 1895 р. народжен-
ня, с.Григорiвка Амвросiївського р-ну Донецької 
обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, заступник головного бухгалтера кон-
тори ремонтно-механiчної бази тресту "Боково-
антрацит". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1965 роцi.   

БАРДАКОВ Арсентiй Семенович, 1900 р. 
народження, с.Боброве Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, вибiйник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1957 роцi.    

БАРДАКОВ Василь Михайлович, 1903 р. 
народження, с.Боброве Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Бобровому, завiдуючий торго-
вельним вiддiлом райвиконкому. Арештований 19 
грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй дiяльностi. 18 квiтня 1942 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1942 роцi.   

БАРДАКОВ Єгор Михайлович, 1910 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 865 стрiлецького 
полку 271 стрiлецької дивiзiї. Арештований 23 
травня 1942 року за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 29 березня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАРДАКОВ Никанор Антонович, 1893 р. 
народження, с.Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Шарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 1 лютого 1933 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРДАКОВА Євдокiя Маркiвна (Макiвна), 
1920 р. народження, с.Новоiванiвка Попаснянсько-
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го р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Новоiванiвцi, бухгалтер колгоспу iм.Молотова. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 30 грудня 1947 року засуджена до 15 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

БАРДАУС Василь Петрович, 1882 р. народ-
ження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Первомайсь-
ку, кр iпи ль ник  ша х ти  iм.Менжинського. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БАРДИШЕВ Костянтин Афанасiйович, 
1897 р. народження, м.Луганськ, росiянин, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, помiчник команди-
ра по госпчастинi 97 кавалерiйського полку 25 ка-
валерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Ленiн-
градського вiйськового округу 21 сiчня 1938 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Постановою 
Верховного суду СРСР вiд 27 листопада 1957 року 
вирок скасовано, справу припинено з реабiлiтацiєю.    

БАРДIЯН Антон Тимофiйович, 1883 р. на-
родження, с.Романкiвцi Сокирянського р-ну Чер-
нiвецької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, сторож тресту "Шахтобуд". Ареш-
тований 16 лютого 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 сiчня 1939 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БАРЕНБОЙМ Лазар Юзефович, 1920 р. на-
родження, с.Волочиськ Волочиського р-ну Хмель-
ницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
с.Мiстки Сватiвського р-ну, шкiльний учитель. 
Луганським обласним судом 21 серпня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

БАРЗАКОВ Iван Iванович, 1902 р. народ-
ження, с.Мусiївка Мiловського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
1187 пр оти та нко в о го артилерiйського полку. 
Вiйськовим трибуналом 236 стрiлецької дивiзiї 25 
вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БАРЗАНИЦЯ Степан Михайлович, 1911 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 10 серпня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 4 вересня 1941 року. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БАРИБIН Григорiй Сергiйович, 1912 р. на-
родження, с.Олексiївка, Харкiвська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Бiлогорiвка По-
паснянського р-ну, маляр. Арештований 11 грудня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 27 березня 1939 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БАРИЛО (БОРИЛО) Вiктор Якович, 1895 р. 
народження, Литва, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у м.Кiровську, вибiйник шахти № 6. Репре-
сований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 23 березня 1933 року засуджений до     
3 р. позбавлення волi. Комiсiєю НКВС i Прокура-

тури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1989 i 1961 роках. 

БАРИСАНIН Iван Маркович, 1898 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Краснодонi, 
господарський десятник шахти № 1. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БАРИШЕВ Iван Iванович, 1882 р. народ-
ження, с.Чернянськ Чернянського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, тесляр школи 
ФЗН № 18. Постановою Особливої наради при 
МДБ СРСР вiд 3 грудня 1949 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

БАРИШЕНКО Василь Васильович, 1911 р. 
народження, с.Семибалки Азовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальсько-
го р-ну, прибиральник породи шахти "Дельта" № 2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БАРИШЕНКО Iван Васильович, 1903 р. на-
родження, с.Семибалки Азовського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Ящикове Перевальсь-
кого р-ну, монтер шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 10 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

БАРИШЕНКО Леонiд Васильович, 1906 р. 
народження, с.Семибалки Азовського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Перевальську, крiпильник 
шахти "Дельта" № 2. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БАРИШЕНКО Тимофiй Васильович, 1914 р. 
народження, с.Семибалки Азовського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Бугаївка Перевальсь-
кого р-ну, прибиральник породи шахти "Дельта"   
№ 2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БАРИШНИКОВ Микола Дмитрович, 1893 р. 
народження, с.Барикине Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Барикиному, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегії ДПУ УРСР 8 сiчня 1931 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРИШНИКОВ Овдiй Данилович, 1888 р. 
народження, х. Старцево, Валуйський р-н Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, конюх об'єднання 
"Доненерго". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БАРИШНИКОВ Степан Федотович, 1905 р. 
народження, с-ще Христофорiвка Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
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м.Антрацит, облiковець вагонiв зал.ст. Карахаш. Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 жовт-
ня 1936 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРИШОК Єгор Кирилович, 1879 р. народ-
ження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, не працював. Вiйськовим трибуналом 261 
стрiлецької дивiзiї 19 сiчня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРИШОК Iван Андрiйович, 1905 р. народ-
ження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, 
старший стрiлочник зал.ст. Свiтланове. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРИШОК Петро Андрiйович, 1897 р. на-
родження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Микола-
ївцi, швець промартiлi "Червоний Жовтень". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БАРКАЛОВ Василь Васильович, 1888 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, робiтник м'ясокомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БАРКАЛОВ Терентiй Миколайович, 1890 р. 
народження, с.Пархоменко Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
столяр цеху ширвжитку з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 2 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАРКОВА Анна Олександрiвна, 1901 р. на-
родження, м.Iваново-Вознесенськ, Росiйська Феде-
рацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в мiстах 
Iваново-Вознесенську, Москвi, Таганрозi, Калузi 
Росiйської Федерацiї, в смт Штерiвка Краснолуць-
кої мiськради. Репресована тричi. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР у 1934 роцi засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. УКДБ по Калузькiй обл. у 1947 
роцi засуджена до 10 р. позбавлення волi. Обидва 
строки вiдбула повнiстю, в обох справах реабілі-
тована. Луганським обласним судом 27 березня 
1958 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 15 
травня 1965 року Верховним судом УРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
складу злочину, з ув'язнення звiльнена. Реабiлiтова-
на у 1965 роцi.  

БАРКОВСЬКИЙ (БОРКОВСЬКИЙ) Воло-
димир Венедиктович, 1905 р. народження, с.Ко-
шелiвка Пулинського р-ну Київської обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Каськiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
повстанець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1962 роцi.    

БАРКОВСЬКИЙ Сигiзмунд Францович, 
1903 р. народження, с.Мукша Баришковецька Ка-
м'янець-Подiльського р-ну Кам'янець-Подiльської 

обл., поляк, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, бригадир ремонтникiв Штердресу. 
Арештований 23 липня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
10 травня 1934 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАРМЕТОВ Максим Олексiйович, 1909 р. 
народження, кол.х.Грузинка, Бiлокуракинський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, учень Старобiльського навчального 
комбiнату. Старобiльським окружним судом 28 сiч-
ня 1934 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРМЕТОВ Михайло Олексiйович, 1907 р. 
народження, кол.х.Грузинка, Бiлокуракинський р-н, 
росiянин, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-
родження, колгоспник к-пу iм.Кiрова. Донецьким 
обласним судом 8 серпня 1936 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАРМИНОВ Василь Iванович, 1907 р. на-
родження, с.Уразово Уразовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Старобiльську, слюсар паровоз-
ного депо Старобiльськ. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 24 червня 1944 року засуджений до    
8 р. позбавлення  волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БАРНЕТ Микола Устинович, 1909 р. народ-
ження, м.Алчевськ, бiлорус, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, 
секретар полiтвiддiлу зал.ст. Луганськ. Арештова-
ний 25 листопада 1937 року  за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 3 
листопада 1938 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БАРОНI Бруно, 1903 р. народження, м.Лiво-
рно, Iталiя, iталiєць, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, кочегар новоскладального цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БАРСУКОВ Олексiй Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Рубiжне, 
викладач медшколи. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БАРСУЧЕНКО Вiктор (Вiталiй) Васильо-
вич, 1935 р. народження, с.Обиходи Народицького 
р-ну Житомирської обл., українець, освiта н/серед-
ня.  Проживав у  м. Кiровську,   прохiдник  шахти 
№ 1-2 "Нова Голубiвка". Луганським обласним су-
дом 26 червня 1959 року засуджений до 2 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАРТ Iван Iванович, 1898 р. народження, 
м.Красний Луч, нiмець, освiта початкова. Проживав 
у Красному Лучi, робiтник шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 12 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРТ Олексiй Мартинович, 1910 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Новоукраїнка Антрацитiвської 
мiськради, рахiвник к-пу "Вперед". Особливою на-
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радою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.   

БАРТЕЙ Iван Васильович, 1904 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Iндустрiя Антрацитiвського р-ну, шофер 
радгоспу "Iндустрiя". Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАРТМАНСЬКИЙ Юрiй Никифорович, 
1892 р. народження, Польща, українець, освiта 
вища. Проживав у м.Рубiжне, викладач нiмецької i 
української мов хiмiчного iнституту. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАРТОШЕК Пилип Леонтiйович, 1904 р. 
народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у с.Покровське Троїцького р-ну, район-
ний уповноважений комiтету заготiвель. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БАРТОЩАК Iван Якович, 1880 р. народ-
ження, с.Юридика Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Олексiїв-
ка Бiлокуракинського р-ну, сторож к-пу iм.Ленiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАРЦ Вiльгельм Мартинович, 1872 р. на-
родження, с.Цвiтянка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Верхня 
Покровка Старобiльського р-ну, сторож пiдсобного 
господарства технiкуму механiзацiї. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАР'ЯХТАР Василь Iванович, 1905 р. на-
родження, с.Нова Каракуба Старокерменчицького 
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, завгосп мiжрайбази Донобл-
споживспiлки. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1936 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАСАКIН (БАССАКIН) Григорiй Єрмило-
вич, 1885 р. народження, ст-ця Нижньочирська 
Нижньочирського р-ну Волгоградської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, сторож будцеху тресту "Бо -
ков оа н тр а цит ". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.   

БАСАКIН Федiр Євстратович, 1891 р. на-
родження, х. Подєльки, Тормосiновський р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, заготi-
вельник вторсировини. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 грудня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАСАРГIН (БАССАРГIН) Павло Микола-
йович, 1890 р. народження, м.Карачов Брянської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта вища. 
Проживав у м.Петровське Краснолуцької мiськра-

ди, завiдуючий виробництвом № 4 з-ду iм.Петров-
ського. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАСАЦЬКИЙ Йосип Степанович, 1908 р. 
народження, с.Кир и л iв ка  Козятинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, гiрничий майстер шахти № 1-1-бiс. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

БАСЕВИЧ Михайло Антонович, 1904 р. на-
родження, Бiлорусь, поляк, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у с.Верхньошевирi-
вка Краснодонського р-ну, директор радгоспу 
iм.Орджонiкiдзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 лютого 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.   

БАСИСТИЙ Марко Митрофанович, 1887 р. 
народження, смт Ямпiль Ямпiльського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, бухгалтер з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАСКАКОВА Вiра Василiвна, 1927 р. на-
родження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала у Щотово-
му, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 17 липня 1946 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

БАСНЯ Костянтин Львович, 1907 р. народ-
ження, м.Харбiн, Китай, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Великоцьк Мiловського р-ну, 
завiдуючий гаражем Великоцької МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАСОВ Iван Iванович, 1887 р. народження, 
с.Заїмка Кiнешемського р-ну Iвановської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Красний Луч, головний бухгалтер Пет-
ровського з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

БАСОВА Марiя Лук'янiвна, 1925 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка, освiта н/середня. 
Вiльнонаймана робiтниця пiдсобного господарства 
63 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом цiєї 
дивiзiї 8 вересня 1945 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1963 роцi.    

БАСС Якiв Давидович, 1915 р. народження, 
м.Луганськ, єврей, освiта середня. Вiйськовослуж-
бовець. Вiйськовим трибуналом Рязанського гарнi-
зону, Росiйська Федерацiя, 3 червня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

БАСЮК Лука Федорович, 1890 р. народ-
ження, с.Соколiвка Манькiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, бджоляр к-пу 
"Полiтвiддiл". Спецколегiєю Донецького обласного 
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суду 11 липня 1938 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАСЮК Надiя Сергiївна, 1895 р. народжен-
ня, Польща, полька, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, робiтниця з-ду iм.Артема. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БАТАВIН Мойсей Андрiйович, вiн же ША-
ТАЛОВ Григорiй Герасимович, 1897 р. народ-
ження, с.Новi Савини Черемисiновського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, машинiст пiд-
йомного крана з-ду iм.Ворошилова. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 16 липня 1940 року виз-
наний соцiально небезпечним елементом i засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

БАТАЛИГА Петро Тихонович, 1883 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у Шульгинцi, 
медфельдшер сiльської амбулаторiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БАТЕХА Олександр Павлович, 1907 р. на-
родження, с.Суходiл Глухiвського р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, помiчник машинiста паровозного депо 
Попасна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 29 жовтня 1944 року засуджений  
до 10 р. позбавлення волi. 10 грудня 1948 року про-
курором Пiвнiчно-Донецької залiзницi вирок ска-
совано, справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй, з ув'язнення звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БАТЕЧКО Василь Iванович, 1915 р. народ-
ження, с.Троїцьке Артемiвського р-ну Донецької 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Луган-
ську, конструктор з-ду iм.Пархоменка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАТЕЧКО Нiна Олександрiвна, 1920 р. на-
родження, м.Привiлля Лисичанської мiськради, ро-
сiянка, освiта середня. Проживала в радянськiй зонi 
окупацiї Нiмеччини, бухгалтер швейної майстернi. 
Вiйськовим трибуналом 8 армiї 15 сiчня 1947 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

БАТИНОВ Григорiй Леонтiйович, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий музичного взво-
ду 7 окремого запасного полку. Арештований 25 
квiтня 1945 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 10 червня 1945 року справу припи-
нено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

БАТИР Iван Iванович, 1892 р. народження, 
с.Петропавлiвка Козельщинського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, завiдуючий заготпунктом Куп'янського 
цукрозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 

Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

БАТИРЕВ Федiр Васильович, 1881 р. народ-
ження, Каменський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Арештований 1 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 червня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БАТИЩЕВ В'ячеслав Тихонович, 1920 р. 
народження, с.С о лда т ськ е Горшеченського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та н/середня. Проживав у м.Стахановi, студент Ста-
хановського гiрничого технiкуму. Луганським об-
ласним  судом  19 липня 1941 року  засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАТIН Борис Федорович, 1901 р. народ-
ження, м.Н ов оч ер ка ськ  Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Свердловську, головний iнженер тресту 
"Свердловвугiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1939 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БАТРАК Макар Iванович, 1884 р. народ-
ження, с.Ш ил iв ка  Сахновщинського р-ну Харкiв-
ської обл., українець. Проживав у м.Артемiвську 
Перевальського р-ну, робiтник лiсного складу шах-
ти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 році.   

БАТРАКОВ Iлля Миколайович, 1885 р. на-
родження, с.Грабове Чистякiвського р-ну Донець-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, машинiст паровоза зал.ст. Переїзна. 
Арештований 2 квiтня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 21 грудня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БАТУЛIН Костянтин Васильович, 1895 р. 
народження, с.Роги Тарасовського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, столяр тресту "Лу-
ганськоблбуд". Арештований 28 жовтня 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де помер 28 липня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БАТУЛIН Микола Iванович, 1913 р. народ-
ження, с.Можаєвка Тарасовського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Луганську, контролер мiськ-
поштамту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БАТУРИНЦЕВ Василь Якович, 1895 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Ровеньки, слюсар шахти "Шварц". Донецьким об-
ласним судом 3 листопада 1935 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БАТУРСЬКА Клавдiя Iванiвна, 1914 р. на-
родження, с.Крестище Совєтського р-ну Курської 
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обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. Проживала в 
м.Луганську, робiтниця швейної фабрики. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

БАТЮШИН Купрiян Савелiйович, 1890 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у Городищi, 
експедитор зал.ст. Фащiвка. Лiнiйним судом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 15 червня 1938 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БАТЮШИН Ферсан Панасович, 1894 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
колгоспник к-пу "Прапор працi". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
лютого 1932 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БАТЮШИНА Катерина Петрiвна, 1900 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Без певного мiсця про-
живання i роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджена до  10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БАУЕР Адам Християнович, 1888 р. народ-
ження, с-ще Рибальське Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, возiй-приватник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

БАУЕР Адольф Йоганнович, 1903 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, ко-
валь к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Андрiй Християнович, 1908 р. на-
родження, смт Новоайдар, нiмець. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, завiдуючий ма-
газином на зал.ст. Сiмейкине. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БАУЕР Василь Готлiбович, 1907 р. народ-
ження, к.Липова Артемiвського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Гiр-
ське Первомайської мiськради, електрослюсар шах-
ти № 1-2 "Гiрська". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Венiамiн Iванович, 1910 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 9 вересня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАУЕР Володимир Петрович, 1908 р. на-
родження, с.Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, слюсар 
промартiлi "Металiст". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 серпня 1937 року засуджений до 

розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Ганс Бернардович, 1899 р. народ-
ження, м.Вiдень, Австрiя, австрiєць, освiта вища. 
Проживав у м.Луганську, конструктор з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. Луганським обласним судом 21 
серпня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАУЕР Герман Петрович, 1913 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта н/середня. Проживав у м.Попасна, фельдшер 
полiклiнiки зал.ст. Попасна. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БАУЕР Едгард Вiльгельмович, 1914 р. на-
родження, к.Липова Артемiвського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Гiр-
ське Первомайської мiськради, робiтник шахти     
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 12 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БАУЕР Євген Петрович, 1901 р. народжен-
ня, с.Романiвка Синельникiвського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав  
у  с. Прогрес  Кремiнського р-ну,  колгоспник к-пу 
iм.К.Маркса. Луганським обласним судом 30 серп-
ня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БАУЕР Iван Карлович, 1909 р. народження, 
с.Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у Пр о гр ес i , колгоспник к-пу 
iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Iван Сидорович (Теодорович), 1885 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Коми-
шуваха Попаснянського р-ну, тесляр радгоспу "Ви-
бiйник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.   

БАУЕР Iван Християнович, 1908 р. народ-
ження, смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
асенiзатор шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл.  14 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БАУЕР Карл Карлович, 1893 р. народження, 
м.Марiуполь Донецької обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с. Переможне Новоайдарського 
р-ну, колгоспник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою 
нарадою  при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Карл Карлович, 1913 р. народження, 
с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Переможному, колгоспник 
к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Карл Петрович, 1898 р. народження, 
с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, освiта 
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початкова. Проживав у с.Бурчак-Михайлiвка Ста-
нично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тель-
мана. Донецьким обласним судом 28 квiтня 1935 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.   2 липня 
1935 року Верховним судом УРСР вирок скасова-
но, справу направлено на нове розслiдування. 2 
листопада 1935 року справу припинено за вiдсут-
нiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1935 роцi.   

БАУЕР Карл Петрович, 1906 р. народження, 
с.Р о ма н iв ка  Син е льн и к iв ськ о г о р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Прогрес Кремiнського р-ну, слюсар к-пу 
iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Людвiг Iванович, 1903 р. народжен-
ня, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у Переможному, колгосп-
ник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Олександр Iванович, 1902 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

БАУЕР Олександр Олександрович, 1922 р. 
народження, с.Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, 
освiта н/середня. Проживав у с.Олександропiлля 
Попаснянського р-ну, учень електрика Попаснянсь-
кого склозаводу. Арештований 24 квiтня 1938 року 
за звинуваченням у здiйсненнi диверсiї. 29 жовтня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1938 роцi.  

БАУЕР Олександр Петрович, 1894 р. народ-
ження, с.Романiвка Синельникiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Булгакiвка Кремiнського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.К.Маркса. Репресований двiчi. "Трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 8 серпня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований  вiдпо-вiдно 
у 1989 i 1988 роках. 

БАУЕР Петро Петрович, 1892 р. народжен-
ня, к.Марiєнфельд Синельникiвського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.К.Маркса. Донецьким обласним судом 21 
червня 1935 року засуджений до розстрiлу. 29 жов-
тня 1935 року Верховним судом СРСР розстріл 
замінено 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтований у 
1966 роцi.    

БАУЕР Християн Петрович, 1904 р. народ-
ження, с.Романiвка Синельникiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Прогрес Кремiнського р-ну, тракторист 
Новоастраханської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БАУЕР Християн Християнович, 1884 р. 
народження, смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 

нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, асенiзатор шахти "Краснодон". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУЕР Християн Християнович, 1891 р. 
народження, с-ще Рибальське Новомосковського 
р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Попасна, робiтник сiльгоспбази 
вiддiлу робiтничого постачання зал.ст. Попасна. 
Репресований двiчi. Арештований 17 грудня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
лютого 1934 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Ареш-
тований 21 лютого 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
20 сiчня 1940 року виправданий Луганським облас-
ним судом. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1940 
роках. 

БАУЕР Якiв Карлович, 1906 р. народження, 
к.Марiєнфельд Синельникiвського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник шахти iм.Войкова. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 23 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

БАУКОВ Олексiй Миколайович, 1915 р. на-
родження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, старший 
помiчник технiка з релейного захисту Штерiвської 
ДРЕС. Арештований 31 липня 1938 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 7 березня 1939 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

БАУЛIН Михайло Федорович, 1918 р. на-
родження, м.Красний Луч, росiянин, освiта н/се-
редня. Вiйськовослужбовець, пекар пересувної ар-
мiйської хлiбопекарнi № 261. Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 27 вересня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БАУМАН Анна Iванiвна, 1909 р. народ-
ження, с.О л е кса н др оп iл л я  Попаснянського 
р-ну, нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.По-
пасна, домогосподарка. Арештована 17 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 16 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1934 роцi.   

БАУМАН Ванделiн Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, прибиральник породи шахти № 21. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАУМАН Василь (Вільгельм) Фрiдрiхович, 
1908 р. народження, к.Берестова Артемiвського 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, не працював. Репресований 
двічі. Арештований 17 грудня 1933 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
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органiзацiї. 16 лютого 1934  року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення. Особливою 
„трійкою” УНКВС по Луганській обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрілу. Вирок вико-
нано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований відповід-
но у 1995  і 1957 роках.   

БАУМАН Едуард Емiльович, 1895 р. народ-
ження, с.Цвiтянка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Мар-
кiвка, столяр к-пу iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУМАН Олександр Петрович, 1888 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, колгоспник к-пу "Шлях вперед". Арешто-
ваний 6 вересня 1941 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни, де помер 30 березня 
1942 року. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БАУМАН Федiр Федорович (Фридріх Фрі-
дріхович), 1906 р. народження, м.Попасна, нiмець, 
неписьменний. Проживав у Попаснiй, свинар к-пу 
"Прогрес". Особливою "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БАУМБАХ Карл Карлович, 1913 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БАУМБАХ Християн Карлович, 1900 р. на-
родження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Переможному, 
колгоспник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БАУМГАРТ (БАУМГАРД) Юлiус Генрiхо-
вич, 1886 р. народження, с.Миколаївка Волинсь-
кого р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. 
Проживав у с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
тесляр к-пу iм.Петровського. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАУН Якiв Адольфович, 1882 р. народжен-
ня, к.Нойгофнунгсталь Бердянського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Красний Колос Ровенькiвської мiськради, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БАУТКIН Петро Самсонович, 1885 р. на-
родження, ст-ця Калитвинська Каменського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, сто-
рож вiддiлу робiтничого постачання тресту "Крас-
нодонвугiлля". 6 грудня 1945 року Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. засуджений 

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.   

БАХАЛОВ Василь Євгенович, 1885 р. на-
родження, с.Ал е к са ндр ов ка  Воловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Артемiвську Пере-
вальського р-ну, вантажник паливного складу. 
Арештований 26 листопада 1937 року за звину-
ваченням в антирадянськiй дiяльностi. 13 березня 
1939 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БАХАЛОВ Михайло Михайлович, 1901 р. 
народження, м.Волноваха Донецької обл., грек, 
освiта середня. Проживав у с.Сиротине Троїцького 
р-ну, директор НСШ. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 18 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАХАРОВСЬКИЙ Олександр Дмитрович, 
1895 р. народження, х. Калмиков, Вешенський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка Ста-
нично-Луганського р-ну, стрiлочник зал.ст. Лу-
ганськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл.  31 травня  1943 року  засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БАХИРКО Iван Iванович, 1909 р. народжен-
ня, х. Новоалександровка, Мiллеровський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1168 
стрiлецького полку. До призову проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької мiськради. Вiйськовим три-
буналом 346 стрiлецької дивiзiї 5 червня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 черв-
ня 1942 року. Реабiлiтований у 1971 роцi.  

БАХМЕТ Анастас Петрович, 1898 р. народ-
ження, с.Булавинiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, в оз iй  в у г iл л я  шахти       
№ 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БАХМЕТ Данило Григорович, 1916 р. на-
родження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у Голубiвцi, бух-
галтер радгоспу "Гiрник" № 3. Арештований 17 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 22 березня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БАХМЕТ Данило Михайлович, 1870 р. на-
родження, с.Г о л уб iв ка  Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, тес-
ляр Новоборiвської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1970 роцi.    

БАХМЕТ Максим Петрович, 1882 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець.    
Проживав у м.Брянка, робiтник шахти № 2-5 
"Кам'янка". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БАХМЕТ Мусiй Михайлович, 1888 р. на-
родження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, тес-
ляр примiського господарства Рубiжанського хiм-
комбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БАХМЕТ Павло Данилович, 1905 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, апаратник 
хiмкомбiнату. Донецьким обласним судом 20 жовт-
ня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАХМЕТ Сергiй Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, столяр-
приватник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 26 серпня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАХМЕТ Стефан Iванович, 1894 р. народ-
ження, м.Кiровськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Бараникiвка Кремiнського р-ну, ро-
бiтник радгоспу "Кабанський". Арештований 26 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 8 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 
роцi.   

БАХМЕТ Якiв Васильович, 1891 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, колгосп-
ник к-пу "Нова громада". Луганським обласним су-
дом 19 серпня 1941 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БАХМУТ Якiв Iванович, 1894 р. народжен-
ня, смт Бiловодськ, українець. Проживав у Бiло-
водську, овочiвник к-пу iм.20-рiччя Жовтня. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БАХМУТСЬКА-ДАМС Олена Дмитрiвна, 
1926 р. народження, с.Б обр ов е Попаснянського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в радя-
нськiй зонi окупацiї Н iм еччин и . Вiйськовим 
трибуналом Берлiнського гарнiзону 25 червня 1946 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 19 травня 
1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1947 роцi.  

БАХМУТСЬКИЙ Сергiй Iванович, 1928 р. 
народження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, муляр з-ду iм.Жовтневої революцiї. Луган-
ським обласним судом 30 квiтня 1947 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БАХТАДЗЕ Ольга Костянтинiвна, 1908 р. 
народження, смт Комсомольський Свердловської 
мiськради, грузинка, освiта середня. Проживала в 
Комсомольському, без певних занять. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

БАХТIН Артем Йонович, 1882 р. народ-
ження, с.Пiски Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар 
хлiбозаводу № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ 

НКВС Луганської обл. 21 сiчня 1942 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БАХТIН Дмитро Тимофiйович, 1903 р. на-
родження, с.Б у ла в ин iв ка  Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 593 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 295 стрiлецької дивiзiї 15 жовтня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1996 роцi.   

БАХТIН Микита Iванович, 1902 р. народ-
ження, с.Проїждже Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Проїжджому, 
секретар сiльради. Луганським обласним судом 23 
липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БАЦА Семен Денисович, 1903 р. народжен-
ня, с.Малинiвка Новоодеського р-ну Миколаївської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, крiпильник шахти № 4. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 серпня 1932 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БАЦЕВ Павло Семенович, 1888 р. народ-
ження, с.Комарово Арсеньєвського р-ну Тульської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Антрацитi, робiтник шахти 
"Центральна-Бокiвська". 1 квiтня 1943 року ареш-
тований за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 26  жовтня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БАЦМАН (ВАЦМАН) Василь Якович, 1879 р. 
народження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Литвинiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЦМАН Купрiян Пимонович, 1888 р. на-
родження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Георгiївцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАЦМАНОВ Григорiй Давидович, 1908 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 9 квiтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.  

БАЦМАНОВ Олександр Пилипович, 1911 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ря-
довий  235 окремого зенiтно-артилерiйського дивi-
зiону. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнi-
зону 9 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БАЦМАНОВ Тимофiй Назарович, 1871 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    
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БАЧИНСЬКИЙ Iван Йосипович, 1895 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, столяр "Союзрадгосп-
трансу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

БАЧИНСЬКИЙ Мартин Олександрович, 
1907 р. народження, с.Малий Лазучин Базалiйсь-
кого р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськради, 
стрiлець воєнiзованої охорони з-ду "Сталь". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БАЧМАГА Тимофiй Варфоломiйович, 1900 р. 
народження, с.Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Байдiвка Старобiльського р-ну, бригадир к-пу 
iм.Кiрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР    
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1983 роцi.    

БАШИНСЬКА Антонiна Михайлiвна, 1885 р. 
народження, с.Станiславка Плужнянського р-ну 
Київської обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм.II п'ятирiчки. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. 
Реабiлiтована у 1965 роцi.    

БАШИНСЬКА Юзефа Iванiвна, 1892 р. на-
родження, с.Стор ониче Плужнянського р-ну 
Київської обл., полька, освiта початкова. Прожи-
вала в с.Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспниця     
к-пу iм.Ворошилова. Арештована 19 жовтня 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ Август Карлович, 1900 р. 
народження, с.Осичне Довбиського р-ну Жито-
мирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Маяк комуни". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Бронiслав Олександро-
вич, 1914 р. народження, с.Спiвак Плужнянського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав  у  с.Євсуг  Бiловодського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Едуард Францович, 1917 р. 
народження, с.Ст ор онич е Плужнянського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Євсуг Бiловодського р-ну, тимчасово не працю-
вав. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР  1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Iван Iванович, 1877 р. на-
родження, с.Дермань Житомирського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради, тесляр шахти 

№ 14. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Йосип Владиславович, 
1880 р. народження, с.Спiвак Плужнянського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Євсуг Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.Во-
рошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ Йосип Фелiксович, 1893 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шульгинка   Старобiльського  р-ну,  колгоспник 
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ М'ячеслав Олександро-
вич, 1913 р. народження, с.Спiвак Плужнянського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Євсуг Бiловодського р-ну, конюх к-пу 
iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Роман Теофiлович, 1907 р. 
народження, с.Хотень Другий Плужнянського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Вовкодаєве  Новоайдарського р-ну,  колгоспник 
к-пу "Сталiнський заклик". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1972 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Сигiзмунд Францович, 
1907 р. народження, с.Сторониче Плужнянського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Нове життя". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 
1915 р. народження, с.Сторониче Плужнянського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Шулiкiвка Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Хвиля революцiї". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Станiслав Францович, 
1916 р. народження, м.Новоград-Волинський Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шульгинка Старобiльського р-ну, тесляр зал.ст. 
Старобiльськ. Луганським обласним судом 25 бе-
резня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ Филимон Дмитрович, 
1903 р. народження, с.Прутiвка Мархлевського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Лисогорiвка Новопсковського р-ну, 
рахiвник к-пу "Жовтнева перемога". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   
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БАШИНСЬКИЙ Флорiан Аполлiнарiйо-
вич, 1900 р. народження, с.Сторониче Плужнян-
ського р-ну Київської обл., поляк, освiта початко-
ва. Проживав у с.Шулiкiвка Бiловодського р-ну, 
колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Франц Антонович, 1894 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Дем'янiвка  Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 6 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БАШИНСЬКИЙ Франц Йосипович, 1886 р. 
народження, с.Сторониче Плужнянського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Євсуг Бiловодського р-ну, сторож к-пу iм.Воро-
шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР         
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БАШИНСЬКИЙ Франц Фелiксович, 1870 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Шульгинка  Старобiльського р-ну,   колгоспник 
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1968 роцi.   

БАШКАТОВ Валентин Семенович, 1908 р. 
народження, м.Кропоткiн Краснодарського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Про-
живав у м.Попасна, старший майстер вагоноре-
монтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БАШКАТОВ Павло Артемович, 1889 р. на-
родження, Полтавська обл., росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, вагар зал.ст. 
Красний Луч. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 27 травня 1938 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАШЛАЙ Iван Тихонович, 1899 р. народ-
ження, с.Кантемировка Кантемировського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, швець 
взуттєвої фабрики. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 22 сiчня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БАШМАКОВ Iван Iванович, 1898 р. народ-
ження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, економiст з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БАШТОВИЙ Iван Iванович, 1900 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, бджоляр к-пу 
iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БАШТОВИЙ Костянтин Iванович, 1901 р. 
народження, кол.с.Со л од к е Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, селя-
нин-одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 28 
серпня 1937 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1967 роках. 

БАШТОВИЙ Михайло Семенович, 1890 р. 
народження, кол.с.Со л од к е Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БАШТОВИЙ Свирид Юхимович, 1874 р. 
народження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

БАШТОВИЙ Федiр Iванович, 1896 р. на-
родження, кол.с.С о л одк е Нижньопокровської 
сiльради Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕБЕРНИК Густав Фрiдрiхович, 1888 р. на-
родження, с.Фролiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Демино-
Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Правда". Репресований двiчi. Арештований 2 серп-
ня 1936 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 10 вересня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нений. 29 серпня 1937 року Донецьким обласним 
судом засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1994 i 1958 роках.   

БЕБКО Адам Силофонович, 1927 р. народ-
ження, с.Пульмо Шацького р-ну Волинської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
учень школи ФЗН № 44. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 16 серпня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1956 роцi.    

БЕВЕР Теодор Самiйлович, 1911 р. народ-
ження, с.Розiвка Люксембурзького р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Переможне Лутугинського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Енгельса. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕВЕР Фрiдрiх Готфрiдович, 1897 р. народ-
ження, кол.к.К.Лiбкнехта Переможненської сiльра-
ди Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, робiтник 13 ди-
станцiї колiї П iв н iчн о -Д он ец ьк о ї  залiзницi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 березня 
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1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

БЕВЗ Станiслав Йосипович, 1925 р. народ-
ження, с.Городниця Браславського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у с.Лу-
гове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. 
Арештований 21 лютого 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 
липня 1943 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

БЕВЗЕНКО Трохим Данилович, 1904 р. на-
родження, с.Вiльховець Звенигородського р-ну Ки-
ївської обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, вантажник шахти № 2 
iм.ВЛКСМ. 26 червня 1942 року Вiйськовим три-
буналом  вiйськової  частини 1125 засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БЕВЗЮК Iван Фадейович, 1880 р. народ-
ження, с.Са р ни  Монастирищенського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник 
шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕДЕНКО Андрiй Михайлович, 1880 р. на-
родження, кол.с.Попiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, сторож пасiки к-пу iм.XVII партз'їзду. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 16 серпня 1936 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.    

БЕДЕНКО Данило Данилович, 1903 р. на-
родження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
кухар адмiнiстративно-господарської частини 172 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 13 армiї 
3 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

БЕДЕНКО Сергiй Андрiйович, 1912 р. на-
родження, кол.с.Попiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, колгоспник к-пу iм.XVII партз'їзду. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БЕДЕНКО Федiр Iванович, 1883 р. народ-
ження, с.Лизин е Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, кол-
госпник к-пу "Рада". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕДЕР Рудольф Iванович, 1872 р. народ-
ження, Польща, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний промiнь". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕДIН Антон Васильович, 1901 р. народ-
ження, с.Старий Керменчик Старокерменчицького 
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Лис ича нс ьк у, телефонний майстер 

"Склобуду". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
6 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у  1989 роцi.    

БЕДIНА Олександра Михайлiвна, 1915 р. 
народження, Владимирська обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянка, освiта вища. Проживала в с.Калми-
кiвка Мiловського р-ну, шкiльна вчителька. Лу-
ганським обласним судом 29 листопада 1946 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

БЕДНАЖ Адольф Iванович, 1915 р. народ-
ження, с.Ма ць к iв ц i  Проскурiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Кошелiвка Троїцького р-ну, помiчник рахiвника 
к-пу iм.Шевченка. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЕДНАЖ Iван Матвiйович, 1880 р. народ-
ження, с.Ма ць к iв ц i  Проскурiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Кошелiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БЕДНАРЕВСЬКИЙ Вацлав Мартинович, 
1899 р. народження, смт Шаргород Шаргородсь-
кого р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта вища. 
Проживав у м.Старобiльську, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЕДНАРЕК Олександр Францович, 1905 р. 
народження, м.Миколаїв, поляк, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, 
iнженер-технолог з-ду iм.20-рiччя Жовтня. Вiйсь-
ковим трибуналом Харкiвського вiйськового окру-
гу 18 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 25 сiчня 1939 року. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.   

БЕДНАРСЬКИЙ Бронiслав Тимофiйович, 
1890 р. народження, с.Хотень Другий Плужнянсь-
кого р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Вовкодаєве Новоайдарсь-
кого р-ну, колгоспник к-пу "Сталiнський призов". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БЕДРАТИЙ Борис Петрович, 1906 р. народ-
ження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Пре-
ображенне  Сватiвського р-ну,   колгоспник к-пу 
iм.Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 
роцi.   

БЕДРАТИЙ Кирило Петрович, 1914 р. на-
родження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, робiтник зернорадгоспу "Сватiвський". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано       
5 лютого 1938 року.  Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕДРАТИЙ Франц Григорович, 1906 р. на-
родження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнниць-
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кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
кол.с.Шаповалiвка Новочервоненської сiльради 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Калiнiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.   

БЕДРЯГIН Леонтiй Семенович, 1912 р. на-
родження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Лобачево-
му, колгоспник к-пу "13 рокiв Жовтня". Арешто-
ваний 14 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 11 червня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БЕЄР Вiллi Гельманович, 1901 р. народжен-
ня, Австрiя, австрiєць, освiта початкова. Проживав 
у м.Золоте Первомайської мiськради, електромон-
тер шахти № 4-6. Луганським обласним судом 9 
серпня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕЖАНОВ Петро Павлович, 1904 р. народ-
ження, смт Нижнє Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, скла-
дач поїздiв зал.ст. Орлiвка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БЕЖАНОВА Любов Андрiївна, 1900 р. на-
родження, с.Кр им сь к е Слов'яносербського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в смт Ро-
дакове Слов'яносербського р-ну, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 3 квiтня 1944 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1963 роцi.    

БЕЗБАТЧЕНКО Валентина Петрiвна, 1921 р. 
народження, м. iм.Артема Дзержинського р-ну До-
нецької обл., українка, освiта н/середня. Проживала 
в м.Первомайську, не працювала. Арештована 28 
сiчня 1942 року за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 27 березня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

БЕЗБОЖНИЙ Андрiй Iванович, 1906 р. на-
родження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, 
колгоспник к-пу "Жовтнева революцiя". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 ро-
цi.    

БЕЗБОЖНИЙ Гордiй Олексiйович, 1893 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-
рiвцi, бригадир к-пу "Жовтнева революцiя". Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 16 квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗБОЖНИЙ Максим Григорович, 1892 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Золотарiвцi, колгоспник к-пу 
"Жовтнева революцiя". Арештований 19 грудня 
1941 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 8 квiтня 1942 року виправданий 

Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту. Реабi-
лiтований у 1942 роцi.  

БЕЗБОЖНИЙ Терентiй Данилович, 1898 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-
рiвцi, тесляр к-пу "Жовтнева революцiя". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БЕЗБОРОДОВ Георгiй Федорович, 1912 р. 
народження, х. Ч еб ота р ь ов сь кий , Серафимо-
вицький р-н Волгоградської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, постачальник овочiв бази мiськхар-
чопрому. Луганським обласним судом 3 березня 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

БЕЗВЕРХИЙ Василь Iларiонович, 1906 р. 
народження, м.Звенигородка Київської обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алмазна Ста-
хановської мiськради, робiтник щебеневого кар'єру 
№ 2 зал.ст. Алмазна. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕЗВЕРХИЙ Павло Огiйович, 1874 р. на-
родження, кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у м.Рубiжне, робiт-
ник пiщаного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗВЕРХНЯ Клара Степанiвна, 1926 р. на-
родження, с.Троїцьке Троїцького р-ну Одеської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Стахановi, ш к ол яр ка .  Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 лютого 1946 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 12 березня 
1946 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Українського  округу  мiру  покарання знижено до 
5 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

БЕЗВЕРХОВ Феофан Никандрович, 1887 р. 
народження, м.Павлоград Днiпропетровської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, комiрник мiського лiнiйного вузла зв'язку. 
Арештований 17 листопада 1941 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

БЕЗВОЛЕНКО Iван Iванович, 1911 р. на-
родження, с.Бiла Гора Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 262 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 184 стрiлецької дивiзiї 22 травня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1996 роцi.    

БЕЗГАМОНОВ Дмитро Пилипович, 1892 р. 
народження, х. З и м ов н ой , Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
чорнороб магазину № 67. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗГИНСЬКИЙ Володимир Iллiч, 1929 р. 
народження, с.Микитiвка Антрацитiвського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Проживав у Микитiв-
цi, не працював. Арештований 16 сiчня 1942 року 
за звинуваченням у причетностi до агентури нi-
мецької розвiдки. 30 травня 1942 року справу при-
пинено за неповнолiтнiстю звинувачуваного. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БЕЗГИНСЬКИЙ Дмитро Андрiйович, 1901 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.П ер ев а ль ськ у, завiдуючий 
пiдсобним господарством шахти "Дельта-2". Ареш-
тований 24 сiчня 1944 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам.15 березня 1944 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БЕЗГИНСЬКИЙ Iван Євдокимович, 1898 р. 
народження, с.Микитiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алчев-
ську, бригадир слюсарiв з-ду iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЕЗГИНСЬКИЙ Iлля Михайлович, 1908 р. 
народження, с.Микитiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Пет-
ровське Краснолуцької мiськради, агент з поста-
чання хлiбозаводу. Арештований 29 листопада 1941 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дi-
яльностi. 23 червня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БЕЗГИНСЬКИЙ Павло Пилипович, 1887 р. 
народження, кол.х. Троїцький, Перевальський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, робiтник шахти облмiсцевпрому. Вiй-
ськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 6 бе-
резня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БЕЗГIН Андрiй Михайлович, 1885 р. народ-
ження, с.Круте Щигровського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Перевальську, головний геолог тресту 
"Ворошиловвугiлля". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  22 серпня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗГУБЕНКО Антон Гордiйович, 1876 р. 
народження, кол.с.Бутове Кудряшiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1932 року висланий за 
межi України.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗГУБЕНКО Кузьма Антонович, 1902 р. 
народження, кол.с.Бутове Кудряшiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Арештований 9 квiтня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1932 роцi.   

БЕЗГУБЕНКО Кузьма Юхимович, 1907 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi радгоспу "Ком-

сомолець" Георгiївського р-ну Орджонiкiд-
зевського краю, Росiйська Федерацiя, бондар. 26 
квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйсько-
вої частини 1080 засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 травня 1942 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БЕЗГУБЕНКО Мусiй Петрович, 1901 р. на-
родження, кол.с.Б у т ов е  Кудряшiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, укр а їн ец ь , освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 16 лютого 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗГУБЕНКО Якiв Омелянович, 1896 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, колгос-
пник к-пу iм.Тельмана. 28 лютого 1934 року по-
рушено справу за звинуваченням у шкiдництвi. 22 
березня 1934 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕЗДIТОЧНИЙ Iван Григорович, 1891 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, 
селянин-одноосiбник. Арештований 28 квiтня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 
червня 1933 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

БЕЗДОЛЯ Борис Григорович, 1900 р. на-
родження, с.Михайлiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Михайлiвцi, ко-
валь к-пу iм.Будьонного. Репресований двiчi. 
Арештований 6 лютого 1942 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 27 квiтня 1942 року  справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1994 роках.   

БЕЗЕЛЬ Густав Готлiбович, 1895 р. народ-
ження, с.Горщик Коростенського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Каби-
чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "12 рокiв 
Жовтня". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1967 роцi.    

БЕЗЗУБКО Олексiй Кузьмич, 1911 р. народ-
ження, с.З а йцин ськ е Чутiвського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Первомайську, наваловiдбiйник шахти "Петро". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 23 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
7 жовтня 1941 року Верховним судом СРСР роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Кирило Романович, 
1902 р. народження, м.Кремiнна, українець, непись-
менний. Проживав у Кремiннiй, вантажник кам'я-
ного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
21 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Петро Михайлович, 
1903 р. народження, смт Краснокутськ Краснокут-
ського р-ну Харкiвської обл., українець, освiта по-
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чаткова. Проживав у м.Сватове, мостовий май-стер 
зал.ст. Сватове. Арештований 7 квiтня 1938 року за 
звинуваченям в антирадянськiй агiтацiї. 25 квiтня 
1939 року виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Тихiн Якович, 1889 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Кремiннiй, колгоспник к-пу "Черво-
на культура". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
по охоронi тилу 6 армiї 14 грудня 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕЗКОРОВАЙНИЙ Якiв Єрофiйович, 1886 р. 
народження, смт Штерiвка Краснолуцької мiськ-
ради, українець, освiта середня. Проживав у м.Ал-
чевську, керуючий базою "Головросжирмасло". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 13 вересня 1944 року засуджений до 10 р.  
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЕЗКРЕМНИЙ Михайло Порфирович, 
1904 р. народження, с.Пiски-Бершадь Бершадсь-
кого р-ну Вiнницької обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Золоте Первомайської мiськ-
ради, електрослюсар Попаснянського цегельного   
з-ду. Арештований 21 сiчня 1938 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 березня 1938 
року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕЗКРОВНА Анастасiя Петрiвна, 1891 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с.Пет-
ровеньки Слов'яносербського р-ну, не працювала. 
Репресована двiчi. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Постановою Особливої 
наради при МДБ СРСР вiд 27 серпня 1949 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована вiдповiдно 
у 1989 i 1990 роках. 

БЕЗКРОВНА Ганна Iсаївна, 1910 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в м.Стахановi, не 
працювала. Луганським обласним судом 11 квiтня 
1949 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 3 
червня 1955 року Верховним судом УРСР строк 
покарання знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1991 
роцi.   

БЕЗКРОВНА Зоя Омелянiвна, 1920 р. на-
родження, м.Красний Лиман Донецької обл., укра-
їнка, освiта н/середня. Проживала в смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, лаборант зал.ст. Родако-
ве. Арештована 29 жовтня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 24 
сiчня 1944 року виправдана Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 
1944 роцi.  

БЕЗКРОВНА Надiя Iсаївна, 1925 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, укра-
їнка, освiта п оча тк ов а . Проживала в с.Петровень-
ки Слов'яносербського р-ну, не працювала. Луган-
ським обласним судом 11 квiтня 1949 року за-
суджена до 25 р. позбавлення волi. 3 червня 1955 
року Верховним судом УРСР строк покарання зни-
жено до 6 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.   

БЕЗКРОВНИЙ Iван Васильович, 1897 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗКРОВНИЙ Iван Сергiйович, 1888 р. на-
родження, с.Н ов окр а снян ка  Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, тесляр радгоспу "Гiрник" № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕЗКРОВНИЙ Iсай Пимонович, 1901 р. на-
родження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Ворошилов Кримської сiльради Слов'яносербсько-
го р-ну, без певного мiсця роботи. Донецьким обла-
сним судом 10 червня 1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БЕЗКРОВНИЙ Микола Титович, 1904 р. 
народження, с.З ор и к iв ка  Мiловського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗКРОВНИЙ Петро Єгорович, 1892 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, тесляр ар-
тiлi iм.Петровського. Арештований 29 червня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не бу-
ло доведено. 20 жовтня 1931 року з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

БЕЗКРОВНИЙ Тихiн Титович, 1885 р. на-
родження, х. Галдiн, Бiлокалитвинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у с.Зорикiвка Мiловського 
р-ну, колгоспник к-пу iм.Петровського. Арештова-
ний 29 червня 1931 року за звинуваченням  у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 16 
листопада 1931 року з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1997 роцi.  

БЕЗКРОВНИЙ Якiв Петрович, 1898 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Бiловодську, колгоспник к-пу ім. 
Ілліча. Народним судом Бiловодського р-ну 1 липня 
1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗЛЮДЬКО Iван Iванович, 1888 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорi-
ченському, селянин-одноосiбник.  Постановою Осо-
бливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 березня 
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БЕЗЛЮДЬКО Петро Степанович, 1904 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
снорiченському, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 бе-
резня 1930 року висланий за межi України. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    
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БЕЗМОЛИТВЕНИЙ Iван Павлович, 1894 р. 
народження, м.Каменськ Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, диспетчер контори "Вуглезбут". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЕЗНОСЕНКО Федiр Iванович, 1883 р. на-
родження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, украї-нець, 
неписьменний. Проживав у Кризькому, селя-нин-
одноосiбник. Арештований 28 липня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. У ходi 
слiдства звинувачення не було доведене. Рi-шення 
у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕЗОБРАЗОВ Iван Костянтинович, 1917 р. 
народження, с.Козлово Старицького р-ну Калiнiн-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, служитель ре-
лiгiйного культу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 липня 1944 року засуджений до 5 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЗОБРАЗОВ Iван Федорович, 1906 р. на-
родження, м.Кiровськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Кiровську, модельник Центральних 
електромеханiчних майстерень тресту "Кiроввугiл-
ля". Донецьким обласним судом 2 лютого 1937 ро-
ку засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.   

БЕЗПАЛЕНКО Iван Iсайович, 1909 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, кухар на пересильному 
пунктi у м.Калінінi, Росiйська Федерацiя. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 12 травня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.   

БЕЗПАЛОВ Микола Данилович, 1906 р. на-
родження, с.Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чер-
вонiй Полянi, складач поїздiв зал.ст. Штерiвка. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 
грудня 1938 року засуджений до 17 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БЕЗПАЛОВ Сергiй Кiндратович, 1897 р. на-
родження, с.Григорiвка Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу iм.Шевченка. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 10 трав-
ня 1942 року засуджений до  10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БЕЗПАЛЬКО Лiдiя Григорiвна, 1904 р. на-
родження, с.Тройняки Семенiвського р-ну Полтав-
ської обл., українка, освiта середня. Проживала в 
м.Луганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 грудня 1946 
року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.    

БЕЗПАРТОЧНИЙ Iлля Степанович, 1890 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта н/серед-
ня. Проживав у Сватовому, рахiвник автобази. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.  

БЕЗПЕРЧЕВ Орест Андрiйович, 1892 р. на-
родження, м.Азов Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова.  На час аре-
шту член ВКП(б). Проживав у м.Антрацитi, ди-
ректор швейно-взуттєвої фабрики. Арештований 26 
червня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї.  13 липня 1942  року  справу  при-
пинено,  з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БЕЗПЕЧНИЙ Денис Корнилович, 1917 р. 
народження, с.Основа, Харкiвська обл., українець, 
освiта середня. Проживав у смт Iзварине Красно-
донської мiськради, начальник служби колiї зал.ст. 
Iзварине. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 9 жовтня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕЗП'ЯТОВ Петро Iванович, 1888 р. народ-
ження, с.Ба х м у тiв ка  Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Бахмутiвцi, 
сторож к-пу iм.Будьонного. Луганським обласним 
судом 18 липня 1941 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БЕЗРУЧЕНКО Якiв Iванович, 1892 р. на-
родження, Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лутуги-
не, сторож чавуноливарного з-ду. Постановою Осо-
бливої наради при НКВС СРСР вiд 14 сiчня 1944 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

БЕЗРУЧКО Iван Федорович, 1903 р. народ-
ження, м.Нiжин Чернiгiвської обл., українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, електро-
зварник з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 квiтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 
травня 1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР строк покарання знижено до 4 р. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.  

БЕЗРУЧКО Марiя Iванiвна, 1905 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 12 липня 1945 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

БЕЗРЯДIН Микита Мефодiйович, 1891 р. 
народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, десятник госпвiддi-
лу з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕЗРЯДIН Порфирiй Єрофiйович, 1873 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-
одноосiбник. Арештований 6 червня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 травня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

БЕЗСМЕРТНА Анастасiя Йосипiвна, 1917 р. 
народження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), укра-
їнка, освiта початкова. Проживала за мiсцем народ-
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ження, колгоспниця к-пу iм.Петровського. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 18 
серпня 1945 року як дружина репресованого за зви-
нуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БЕЗСМЕРТНА Ганна Iванiвна, 1912 р. на-
родження, м.Кремiнна, українка, освiта середня. 
Проживала в Кр е м iнн iй , лаборант Центральної 
лабораторiї Рубiжанського хiмкомбiнату. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1961 роцi.  

БЕЗСМЕРТНИЙ Григорiй Дмитрович, 
1924 р. народження, м.Лисичанськ, українець, ос-
вiта початкова. Проживав на х. Малий Керменчик, 
Старомлинiвський р-н Донецької обл., механiк 
радгоспу "Керменчик". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МДБ Луганської обл. 18 квiтня 1952 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 20 березня 
1955 року Вiйськовим трибуналом Київського вiй-
ськового округу строк покарання знижено до 6 р. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БЕЗСМЕРТНИЙ Дмитро Андрiйович, 1899 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Кремiннiй, майстер цеху № 13 
Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БЕЗСЧЕТНОВ Порфирiй Андрiйович, 1897 р. 
народження, ст-ця Казанська Верхньодонського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, 
кравець-приватник. Колегiєю ОДПУ 16 травня 1932 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

БЕЗУГЛИЙ Iван Федосович, 1890 р. народ-
ження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
тесляр з-ду iм.Жовтневої революцiї. Арештований 
1 квiтня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй дiяльностi. 29 квiтня 1933 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

БЕЗУГЛИЙ (БЕЗУГЛОВ) Калина Семе-
нович, 1893 р. народження, м.Старобiльськ, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Старобiльську, 
завгосп Старобiльської контори Держбанку. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БЕЗУГЛОВА Наталiя Iванiвна, 1914 р. на-
родження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в Кабичiвцi, робiт-
ниця зал.ст. Чертково, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя. Арештована 6 лютого 1942 року за зви-
нуваченням у шпигунствi. 1 квiтня 1942 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабi-
лiтована у 1994 роцi.   

БЕЗУС Семен Андрiйович, 1911 р. народ-
ження, х. Россипний, Вейделевський р-н Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник 
станцiї "Пiдземгаз". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-

кiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕЗУХ Олексiй Семенович, 1901 р. народ-
ження, с.Нижнi Сiрогози, Херсонська обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
бухгалтер-ревiзор тресту їдалень. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЕЗХЛIБНИЙ Микола Iванович, 1910 р. 
народження, с.Реп'євка Реп'євського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Кр а сн од он i , робiтник 
об'єднання "Донбасенерго". Арештований 10 груд-
ня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 22 грудня 1932 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1932 
роцi.   

БЕЗШТАНЬКО Трохим Iванович, 1904 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Дебаль-
цеве Донецької обл., тесляр вiддiлення електротяги 
зал.ст. Дебальцеве. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 20 березня 1933 року ухвалено по-
станову про вислання за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БЕЗЮК (БIЗЮК) Костянтин Андрiйович, 
1896 р. народження, Польща, поляк, освiта почат-
кова. Проживав у смт Лотикове Слов'яносерб-
ського р-ну, машинiст шахти iм.Лотикова. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕЗ'ЯЗИЧНИЙ Анатолiй Михайлович, 
1922 р. народження, м.Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, ремонтний ро-
бiтник зал.ст. Сватове. Вiйськовим трибуналом 12 
армiї 23 березня 1942 року засуджений до розст-
рiлу. Вирок виконано 6 квiтня 1942 року. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.    

БЕЗ'ЯЗИЧНИЙ Микола Михайлович, 1916 р. 
народження, с.Кривошиївка Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у м.Куп'янську 
Харкiвської обл., головний кондуктор зал.ст. Ку-
п'янськ. Арештований 13 березня 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 
30 липня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕЙГЕР Леопольд Йосипович, 1902 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, 
наваловiдбiйник шахти iм.Чубаря. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 25 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЙДIНГЕР Якiв Федорович, 1900 р. на-
родження, с.Катеринiвка Покровського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Ленiнське Свердловської мiськради,  
крiпильник шахти iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЙМЕРТ Рейнгольд Генрiхович, 1912 р. 
народження, с.Боголюбiвка Новоград-Волинського 
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р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, коваль 
к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕКАЛО Феодосiй Iванович, 1910 р. народ-
ження, х. Замiстя, Меденицький р-н Дрогобицької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiй-
ськовим трибуналом Луганського гарнiзону 1 лис-
топада 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БЕКЕТОВ Андрiй Iванович, 1889 р. народ-
ження, с.Жилєво Iзмалковського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Перевальську, тесляр шахти 
iм.Сталiна. Арештований 31 липня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БЕККЕР Альфред Iванович, 1902 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Кремiнна, машинiст Кремiнського 
лiсгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕККЕР Данило Вiльгельмович, 1902 р. на-
родження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка Новопс-
ковського р-ну, столяр к-пу iм.Блюхера. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БЕККЕР Ернст Якович, 1893 р. народження, 
с.Iлляшiвка Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, возiй Жовтневого райхарчоторгу. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БЕККЕР Iван Едуардович, 1901 р. народ-
ження, с.Ли пов е  Краснодонського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Липовому, бригадир 
к-пу "Червоний лан". Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 23 лютого 1934 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БЕККЕР Iван Францович, 1900 р. народ-
ження, м.Могильов, Бiлорусь, бiлорус, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Алмазна Стахановської 
мiськради, майстер доменних печей Алмазнян-
ського метзаводу. Вiйськовим трибуналом 74 стрi-
лецької дивiзiї 3 листопада 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 листопада 1941 
року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БЕККЕР Карл Iванович, 1913 р. народжен-
ня, к.Красний Кут Великоянисольського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
кол.к.Греково-Єлизаветинська Свердловської мiськ-
ради, шкiльний учитель. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БЕККЕР Михайло Iванович, 1897 р. народ-
ження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Курячiвка Маркiв-
ського р-ну, колгоспник к-пу "Країна Рад". Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 20 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕКЛЕМИЩЕВ Андрiй Михайлович, 1909 р. 
народження, с.Ж ер н ов е Долгоруковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у смт Крiпенський Антра-
цитiвської мiськради, майстер шахти № 22-53. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕКЛЕНИЩЕВ Йосип Iванович, 1908 р. 
народження, с.Протасово Краснозоренського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпиль-
ник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БЕКЛЯШОВ Iван Iларiонович, 1887 р. на-
родження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, крiпильник шахти № 25. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЕКЛЯШОВА Дар'я Карпiвна, 1890 р. на-
родження, смт Є са у л iв ка  Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Єсаулiвцi, 
домогосподарка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 листопада 1937 року засуджена до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БЕЛЕБАХ (БЕЛЕБАХА) Наум Павлович, 
1885 р. народження, с.Синиха Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Калинове Попаснянського р-ну, сек-
ретар селищної Ради. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЕЛЕЦЬКИЙ Григорiй Iванович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, караульний начальник мiсь-
кої сторожової пожежної охорони. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЕЦЬКИЙ Микола Тимофiйович, 1877 р. 
народження, с.Дренецькi Хатки Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Пiски Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу "Культура". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

БЕЛЕЦЬКИЙ Станiслав Iванович, 1911 р. 
народження, с.Хоровець Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Валуйське  Станично-Луганського р-ну,  конюх  
к-пу "Свiй труд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
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стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БЕЛИБОВ Григорiй Климентiйович, 1906 р. 
народження, с.Малинiвка Новоодеського р-ну Ми-
колаївської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав  у м.Стахановi,  кочегар  коксобензольного  
з-ду. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 17 
серпня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛИБОВ Олександр Михайлович, 1908 р. 
народження, с.Малинiвка Новоодеського р-ну Ми-
колаївської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, робiтник шахти № 4-6. Ареш-
тований 19 червня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
27 вересня 1938 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕЛИЙ Антон Казимирович, 1898 р. народ-
ження, с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.   

БЕЛИЙ Iван Iванович, 1893 р. народження, 
с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка Но-
вопсковського р-ну, муляр к-пу "Червоний колос". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕЛИМЕНКО Iларiон Iванович, 1885 р. 
народження, с.Дар'ївка Орiхiвського р-ну Днiпропе-
тровської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у с.Ни жн я В iль х ов а  Станично-Лугансь-
кого р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двi-
чi. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
27 березня 1930 року висланий на 5 р. за межi 
України. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕЛИЦЬКИЙ Вiктор Станiславович, 1909 р. 
народження, с.Карлiвка Козятинського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, слюсар 
Штердресу. Арештований 7 липня 1932 року за зви-
нуваченням у шпигунствi. 22 серпня 1932 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.   

БЕЛIНСЬКИЙ Антон Францович, 1898 р. 
народження, с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiлокуракине, слюсар машинно-тракторної май-
стернi Бiлокуракинської МТС. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.   

БЕЛОБЖИЦЬКИЙ (БЯЛОБЖИЦЬКИЙ) 
Гнат Теофiлович (Тимофiйович), 1881 р. народ-
ження, с.Немиринцi Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Чабанiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Країна 
Рад". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛОБЖИЦЬКИЙ Iван Миколайович, 
1898 р. народження, с.Н е мир инц i  Городоцького 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Кагановича. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЬДЮГIН Iван Гаврилович, 1886 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному 
Кутi, робiтник шахти № 21. Народним судом 218-ї 
дiльницi, м.Красний Луч, 19 березня 1933 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

БЕЛЬДЮГIН Олександр Iванович, 1910 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, телефонний майстер шахти № 152. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЬДЮГIН Олександр Йонович, 1897 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Красному Кутi, крiпильник шахти № 4. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Волгоградської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, 4 серпня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

БЕЛЬДЮГIН Панас Петрович, 1886 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Вахру-
шеве  Краснолуцької  мiськради,   тесляр    шахти 
№ 5-бiс. Донецьким обласним судом 8 вересня 1935 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

БЕЛЬКОТА Йосип Карлович, 1900 р. на-
родження, с.Городок Iллiнецького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Свато-
ве, колгоспник к-пу "Нове життя". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 7 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЬЦ Артур Iванович, 1914 р. народжен-
ня, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, завiдуючий 
магазином сiльпо. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕЛЬЦ Готлiб Готлiбович, 1900 р. народ-
ження, с.Олексiївка Марiупольського р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Красний Колос Ровенькiвської мiськради, кол-
госпник к-пу iм.Комiнтерну. Арештований 23 лю-
того 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БЕЛЬЦ Готлiб Iванович, 1907 р. народжен-
ня, с.Кр а сни й  К ол о с Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Красному Ко-
лосi, голова к-пу iм.Комiнтерну. Особливою нара-
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дою при НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БЕЛЬЦ Iван Готлiбович, 1878 р. народжен-
ня, с.Сергiївка Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Крас-
ний Колос Ровенькiвської мiськради, колгоспник  
к-пу iм.Комiнтерну. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕЛЬЦ Iван Iванович, 1872 р. народження, 
с-ще Н ов оу кр а їнка  Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Новоукра-
їнцi, столяр-приватник. Постановою "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 лютого 1933 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЬЦ Костянтин Костянтинович (Готлiб 
Готлiбович), 1912 р. народження, с.Оленiвка, Днi-
пропетровська обл., нiмець, освiта н/середня. Про-
живав у м.Лисичанську, нормувальник з-ду "Дон-
сода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БЕЛЬЦ Якiв Готлiбович, 1922 р. народжен-
ня, с.Кр а сни й  К ол о с Ровенькiвської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Рафайлiвка 
Антрацитiвського р-ну, пастух к-пу iм.Комiнтерну. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЯВСЬКИЙ Денис Людвiгович, 1903 р. 
народження, с.Корнилiвка Городищенського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, десятник поверхневого комплексу 
шахти iм.Крупської. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.   

БЕЛЯК Адам Адамович, 1891 р. народжен-
ня, с.Гр еча на  Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Тро-
їцьке, швець шевської артiлi "Червоний чоботар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЕЛЯК Адольф Едуардович, 1885 р. народ-
ження, м.Н ов о гр а д -Волинський Київської обл., 
поляк, неписьменний. Проживав у смт Новоайдар, 
колгоспник к-пу iм.Блюхера. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

БЕЛЯК Болеслав Пилипович, 1916 р. на-
родження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, вантаж-
ник райконтори "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1967 роцi.   

БЕЛЯК Iван Мартинович, 1878 р. народ-
ження, с.Шаровечка Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Новоолександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу "Новий шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 

СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЯК Лаврентiй Мартинович, 1892 р. на-
родження, с.Ша р ов ечка  Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Глотiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Но-
вий шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

БЕЛЯК Михайло Лаврентiйович, 1916 р. 
народження, с.Шаровечка Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Новоолександрiвка Троїцького р-ну, табельник 
к-пу "Новий шлях". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЕЛЯК Михайло Михайлович, 1911 р. на-
родження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, кучер райфiнвiддiлу. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕЛЯК Олексiй Михайлович, 1907 р. на-
родження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, тесляр райспоживспiлки. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕЛЯК Павло Йосипович, 1890 р. народ-
ження, с.Мацькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ко-
зарик Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕЛЯК Пилип Павлович, 1873 р. народ-
ження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Демино-
Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
22 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕЛЯК Станiслав Адамович, 1913 р. народ-
ження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Тро-
їцьке, швець шевської артiлi "Червоний чоботар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЕЛЯК Фелiкс Едуардович, 1890 р. народ-
ження, х. Лiдiвка, Новоград-Волинський р-н Жито-
мирської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Новоайдар, колгоспник к-пу iм.Блюхера. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

БЕЛЯКЕВИЧ Йосип Вiкторович, 1902 р. 
народження, с.Жукiв Славутського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Ста-
нично-Луганське, колгоспник к-пу "Культура". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    
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БЕЛЯКЕВИЧ Франц Гнатович, 1905 р. на-
родження, с.Глинники Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, вибiйник шахти Лисичанського 
райкомунгоспу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕЛЯТ (БЕЛЯТОВА) Емiлiя Пилипiвна, 
1895 р. народження, Польща, полька, неписьменна. 
Проживала в м.Кiровську, прибиральниця гурто-
житку шахти № 22. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

БЕМ Адам (Адольф) Григорович, 1907 р. 
народження, к.Варварiвка Краматорського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, рiльник к-пу "Укрдинамiтник". 
Арештований 13 листопада 1933 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї.  14 сiчня 1934 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕМ Петро Йосипович, 1919 р. народження, 
с.Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець, освiта 
н/середня. Проживав у Ребриковому, вагар к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 квiтня 1943 року визнаний соцiально небезпеч-
ним елементом i засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БЕММЕР Йосип Йосипович, 1893 р. народ-
ження, Австрiя, австрiєць, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Луганську, робітник з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
листопада 1937 року ухвалено постанову про вис-
лання за межi СРСР. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЕНГЕРТ (БЕНКЕРТ) Франц Йосипович, 
1898 р. народження, к.Раштадт Лiбкнехтiвського 
р-ну Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алмазна Стахановської мiськради, робiт-
ник доменного цеху Алмазнянського металур-
гiйного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕНДАРЧУК Василь Фелiксович (Пилипо-
вич), 1906 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, крiпильник 
шахти № 5-7. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕНДИЧ Iван Андрiйович, 1877 р. народ-
ження, с.Стара Буда Бородянського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Новоайдар, с ел янин -одн о о с iбни к . Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
квiтня 1930 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕНДИЧ Цецилiя Йосипiвна, 1906 р. на-
родження, с.Р е сп уб л iка н ськ е Люксембурзь-
кого р-ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, освiта 
середня. Проживала в м.Луганську, вчителька СШ 
№ 20. Арештована 20 листопада 1937 року як дру-
жина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 19 лютого 1938 року справу припи-
нено за малозначнiстю. Реабiлiтована у 1938 роцi.   

БЕНДЛIН Оскар Євгенович, 1924 р. народ-
ження, м.Київ, нiмець, освiта н/середня. Проживав 
у м.Антрацитi, електрослюсар шахти № 3-4. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕНДОВСЬКИЙ Гаврило Данилович, 1928 р. 
народження, с.В ер бка  Крижопiльського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, стропальник з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 13 вересня 
1957 року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЕНДУС Устина Андрiївна, 1874 р. народ-
ження, ст-ця Кубанська, Краснодарський край, Ро-
сiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Про-
живала в с.Адрiанопiль Перевальського р-ну, до-
могосподарка. Арештована 10 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапована углиб країни, де пiз-
нiше не виявлена. 12 грудня 1948 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.    

БЕНЕДИЧУК (БЕНИДИЧУК) Нестір Мар-
кович, 1896 р. народження, Польща, поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Красний Деркул Станич-
но-Луганського р-ну, мiрошник к-пу "Червонозна-
менець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕНЕСКРИПТОВ Петро Петрович, 1873 р. 
народження, с.Ленва Усольського р-ну Iркутської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Лисичанську, завiдуючий виробни-
чо-плановим вiддiлом з-ду "Донсода". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 травня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

БЕНКЕ Андрiян Єфремович, 1899 р. народ-
ження, м.Макiївка Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Брянка, крiпильник шахти 
артiлi "Гiрник Донбасу". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.   

БЕНКЕ Гiльда Карлiвна, 1907 р. народ-
ження, к.Фрiдрiхфельд Молочанського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськ-
ради, вчителька селищної школи. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 31 жовтня 1937 року за-
суджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1963 роцi.    

БЕНКЕ Едуард Фрiдрiхович, 1914 р. народ-
ження, с.Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу iм.Тельмана. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БЕНКЕ Iван Карлович, 1874 р. народження, 
с.Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець, не-
письменний. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинсь-
кого р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Арешто-
ваний 23 вересня 1933 року за звинуваченням у 
причетностi   до   контрреволюцiйної    органiзацiї. 
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8 грудня 1933 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1933 роцi.  

БЕНКЕ Карл Iванович, 1912 р. народження, 
с.Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець, не-
письменний. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинсь-
кого р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Арешто-
ваний 23 вересня 1933 року за звинуваченням у 
причетностi   до    контрреволюцiйної   органiзацiї. 
8 грудня 1933 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1933 роцi.  

БЕНКЕ Олександр Фрiдрiхович, 1904 р. на-
родження, к.Ключник Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмець. Проживав у с.Ребрикове Ан-
трацитiвського р-ну, сторож к-пу iм.Тельмана. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕНКЕ Теодор Йоганнович (Федiр Iвано-
вич), 1898 р. народження, Польща, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, не працював. 
Донецьким обласним судом 22 лютого 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

БЕНТКОВСЬКИЙ Рiчард Володимирович, 
1907 р. народження, м.К о ст ян тин iв ка  Донецької 
обл., поляк, освiта середня. Проживав у м.Лисичан-
ську, начальник облiково-планової контори скло-
заводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕНЦ Альберт Iванович, 1909 р. народ-
ження, м.Новоград-Волинський Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Можнякiвка 
Новопсковського р-ну, колгоспник  к-пу iм.Димит-
рова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БЕНЦ Едмунд Iванович, 1894 р. народ-
ження, с.Миколаївка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець.  Проживав у с.Макартетине 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу iм.Димит-
рова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БЕНЦ Карл Iванович, 1895 р. народження, 
с.Миколаївка Новоград-Волинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, коваль к-пу 
iм.Димитрова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕНЬКО Iван Прокопович, 1878 р. народ-
ження, с.С ур ма ч iв ка  Гребiнкiвського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, кучер 
шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕНЬКОВСЬКИЙ Данило Петрович, 1895 р. 
народження, с.Дерманка Баранiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 

с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Рада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1963 роцi.    

БЕНЬКОВСЬКИЙ Михайло Миколайович, 
1895 р. народження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Лозне Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БЕР Андрiй Андрiйович, 1885 р. народжен-
ня, к.Гросвейде Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у с-щi Но-
воукраїнка Ровенькiвської мiськради, колгоспник  
к-пу "Вперед Червоний Прапор". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕР Андрiй Iванович, 1898 р. народження, 
Кримська АРСР, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Спiрне Попаснянського р-ну (згодом Ар-
темiвського р-ну Донецької обл.), робiтник радгос-
пу "Спiрне". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 8 червня 1932 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕР Микола Адамович, 1915 р. народження, 
с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Верхньотузловому, 
завiдуючий сiльським клубом. Арештований 1 гру-
дня 1937 року за звинуваченням у причетності до 
контрреволюційної організації. Рішення у справі 
немає. 25 березня 1961 року справу припинено за 
відсутністю складу злочину. Реабiлiтований  у  
1961 роцi.    

БЕР Пилип Iванович, 1900 р. народження, 
м.Днiпропетровськ, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Грушове Краснолуцької мiськради, 
облiковець шахти № 152. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БЕРАЛЬ Мар'ян Блазович, 1900 р. народ-
ження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у 
м.Брянка, крiпильник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕРБЕР Якiв Iванович, 1897 р. народження, 
с.С т епа н iв ка , Днiпропетровська обл., болгарин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-Луган-
ське, вантажник зал.ст. Кiндрашiвська. Арешто-
ваний 16 сiчня 1938 року за звинуваченням в анти-
радянських висловлюваннях. 20 травня 1939 року 
виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

БЕРВАЛЬД Рейнгольд Християнович, 1898 р. 
народження, с.Аманiя Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Ка лми к iв ка  Старобiльського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 20 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БЕРВЕНО Iван Маркiянович, 1891 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, завгосп 
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сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРВIН Павло Оврамович, 1899 р. народ-
ження, м.Св а тов е, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 414 окремого са-
перного батальйону 244 стрiлецької дивiзiї. Вiйсь-
ковим трибуналом 12 армiї 17 серпня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БЕРВОЛЬФ Олександр Альбертович, 1882 р. 
народження, маєток Василiвка, Костянтинiвський 
р-н Донецької обл., нiмець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Лисичанську, завiдуючий вiддiлом технiки 
безпеки Лисичанського рудника. Постановою Осо-
бливої наради при НКВС СРСР вiд 11 вересня 1935 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БЕРГ Наум Семенович, 1903 р. народження, 
м.Днiпропетровськ, єврей, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, начальник вiддiлу капiталь-
них робiт тресту "Боковоантрацит". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 20 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 5 сiчня 
1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на дослi-
дування.  15 лютого  1940 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕРГЕР Антон Єгорович, 1889 р. народ-
ження, с.Дудникове Олександрiвського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Ленiнське Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Новий час". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БЕРГЕР Еммануїл Єгорович, 1883 р. народ-
ження, к.Гохнейм Мелiтопольського р-ну Запорiзь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, возій-приватник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БЕРГЕР Iван Iванович, 1909 р. народження, 
к.Гохнейм Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, помiчник комбайнера к-пу 
iм.Енгельса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року визнаний соцiально небез-
печним елементом i засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕРГIОЗОВ Мирон Миколайович, 1881 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, городник пiдсобного рад-
госпу шахти "Центральна-Iрмине". Донецьким об-
ласним судом 13 лютого 1939 року засуджений до  
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЕРГМАН Якiв Генрiхович, 1901 р. народ-
ження, с.Мiстенберг Молочанського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, бухгалтер хлiбозаводу. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БЕРГМIЛЛЕР Адам Адамович, 1910 р. на-
родження, к.Лизв ен та л ь  Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Олександропiлля Попаснянського 
р-ну, городник к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 
року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БЕРДНИКОВ Микола Миколайович, 1917 р. 
народження, с.Лип ов ка  Задонського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, шофер 
районної пожежної команди. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

БЕРДУС Iван Гнатович, 1890 р. народжен-
ня, с.Карповичi Семенiвського р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, майстер електроцеху Штердресу. 
Репресований двiчi. Арештований 31 жовтня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до шкiд-
ницько-диверсiйної групи. 10 травня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
3 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований  вiдповiдно у 1994 i 1956 роках.   

БЕРДУС Йосип Никанорович, 1912 р. на-
родження, с.Карповичi Семенiвського р-ну Чернiгi-
вської обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, електро-
монтер Штердресу. Арештований 29 жовтня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 10 травня 1934 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БЕРДУТА Iван Степанович, 1924 р. народ-
ження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у с.Єпiфанiвка Кремiнсь-
кого р-ну, iнструктор з фiзкультури i спорту. Ареш-
тований 1 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 липня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕРЕГОВА Марiя Андрiївна, 1914 р. народ-
ження, с-ще Миколаївка Попаснянського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Миколаївцi, 
колгоспниця к-пу iм.Молотова. Арештована 29 
грудня 1941 року як дружина репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 травня 1942 
року справу припинено за вiдсутнiстю протиправ-
них дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

БЕРЕГОВИЙ Никифор Пилипович, 1893 р. 
народження, с.Федоровка, Тамбовська обл., Росiй-
ська Федерацiя, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, слюсар коксобензольного      
з-ду. Арештований 22 серпня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянських дiях. 10 жовтня 1932 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

БЕРЕЖАНСЬКИЙ Йосип Iванович, 1932 р. 
народження, с.Гончарiвка Рогатинського р-ну Ста-
нiславської обл, українець, освiта початкова. Про-
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живав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, учень 
гiрничопромислової школи № 59. Луганським об-
ласним  судом 18 липня 1952 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЖКО Iван Васильович, 1884 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець. Проживав у м.Луганську, фельдшер 2-ї 
мiської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЖКО Микола Кузьмич, 1910 р. на-
родження, смт Н ов о св iт л iв ка  Краснодонського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у с.П'я-
тигорiвка Лутугинського р-ну, бухгалтер Волну-
хинської МТС. Донецьким обласним судом 25 гру-
дня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЕРЕЖНА Василиса Миколаївна, 1902 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Єсаулiвцi, 
домогосподарка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 листопада 1937 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БЕРЕЖНА Євгенiя Омелянiвна, 1914 р. на-
родження, м.Стаханов, українка, освiта н/вища. 
Проживала в Стахановi, вчителька школи № 25. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу  12 армiї  15 травня  1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. 3 квiтня 1945 року Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР вирок ска-
совано, справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1945 роцi.    

БЕРЕЖНА Олена Маркiвна, 1893 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Олександ-
рiвцi, колгоспниця к-пу iм.8 Березня. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 16 вересня 
1944 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi .  

БЕРЕЖНИЙ Андрiй Костянтинович, 1894 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуць-
ку, рахiвник районного кредитного товариства. 13 
лютого 1929 року звинувачений у контрреволю-
цiйних дiях. 31 травня 1929 року справу припинено 
за недоведенiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Вiктор Iванович, 1917 р. на-
родження, м.Р уб iжн е, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 4 залiзничної бри-
гади. Вiйськовим трибуналом Особливого корпусу 
залiзничних вiйськ 31 жовтня 1940 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1967 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Дмитро Андрiйович, 1894 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, вантажник силiкатного з-ду. Репресо-
ваний двiчi. Арештований 30 жовтня 1930 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 лис-
топада 1930 року справу припинено за недо-
веденiстю звинуваченння, з-пiд варти звiльнений. 

"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23  квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

БЕРЕЖНИЙ Дмитро Володимирович, 1901 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 
робiтник на будiвництвi шосейних шляхiв. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Єгор Андрiйович, 1897 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
столяр "Донбасважбуду". Арештований 7 лютого 
1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 17 лю-
того 1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1942 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Iван Гнатович, 1890 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Олександ-
рiвцi, колгоспник к-пу iм.8 Березня. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 16 вересня 
1944 року висланий за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтований у 1990 роцi .  

БЕРЕЖНИЙ Iван Григорович, 1912 р. на-
родження, с.Битиця Сумського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Стаха-
новi, вчитель української мови СШ № 1. Спецколе-
гiєю Донецького обласного суду 25 вересня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Iван Наумович, 1903 р. народ-
ження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новiй Астра-
ханi, закупник худоби райзаготконтори. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Iван Олександрович, 1905 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, садiвник м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Корнiй Корнiйович, 1875 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiловодську, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 22 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Кузьма Васильович, 1891 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 сiчня 1931 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1997 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Микола Євстахiйович, 1909 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Новоукраїнсько-
го р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Вахрушеве Краснолуць-кої 
мiськради, слюсар шахти № 151. Постановою 
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"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 24 лютого 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Микола Степанович, 1887 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кримсь-
кому, сторож пункту "Укрплодовоч" на зал.ст. Сен-
тянiвка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС До-
нецької обл. 13 липня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Михайло Дмитрович, 1917 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта с ер едн я . Вiйськовослужбовець. 
Арештований 14 серпня 1943 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi не-
має. Реабiлiтований у 1999 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Михайло Павлович, 1897 р. 
народження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, 
колгоспник   к-пу   "Червона нива".   Арештований 
8 серпня 1931 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 листо-
пада 1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Олександр Дмитрович, 1875 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кримсь-
кому, бджоляр к-пу "Наш труд". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Олександр Митрофанович, 
1886 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, селянин-одноосiбник. Арештований 3 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 26 березня 1930  року з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

БЕРЕЖНИЙ Олександр Омелянович, 1890 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрун-
зе Слов'яносербського р-ну, слюсар вагонної дiль-
ницi № 2 зал.ст. Сентянiвка. Арештований   1 липня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 11 липня 1942 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕРЕЖНИЙ Олексiй Iванович, 1880 р. на-
родження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Петро Федорович, 1925 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с.Орлiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
Україна". Арештований 9 лютого 1943 року за зви-
нуваченням у  пособництвi  нiмецьким окупан-там. 
5 серпня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

БЕРЕЖНИЙ Роман Митрофанович, 1908 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у смт Вов-
чоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник крейдя-
ного кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Федiр Олександрович, 1905 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Член ВКП(б) у 1929-
1938 рр. Вiйськовослужбовець, лейтенант, началь-
ник хiмiчної служби вiйськової частини 5192. 
Арештований 15 липня 1938 року за звинуваченням 
у шпигунствi i антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 
1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1994 роцi.  

БЕРЕЖНИЙ Федiр Стратонович, 1901 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 139 мiнометного полку. Вiйськовим три-
буналом 5 артилерiйської дивiзiї 15 травня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.    

БЕРЕЖНИЙ Харитон Володимирович, 
1895 р. народження, с.Новопавлiвка Хмелiвського 
р-ну Одеської обл., українець, неписьменний. Про-
живав у м.Луганську, робiтник зал.ст. Луганськ. 
Арештований 11 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни, де пiзнiше не вияв-
лений. 13 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БЕРЕЖНИЙ Юхим Iванович, 1901 р. на-
родження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, крiпильник шахти N 22-53. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЖНОВ Михайло Захарович, 1918 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1379 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 87 стрiлецької дивiзiї 15 травня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

БЕРЕЖНОЙ Василь Кузьмич, 1886 р. на-
родження, с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БЕРЕЖНОЙ Василь Пилипович, 1901 р. 
народження, кол.с.Каршине Бiловодського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iва-
нiвка Антрацитiвського р-ну, слюсар шахти  № 162. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

БЕРЕЖНОЙ Iван Олександрович, 1891 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Селезнiвцi, 
дезiнфектор Селезнiвського будинку вiдпочинку. 
Луганським обласним судом 9 серпня 1941 року 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 338

засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.    

БЕРЕЗА Василина Андрiївна, 1891 р. народ-
ження, смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, ук-
раїнка, неписьменна. Проживала в Штерiвцi, домо-
господарка. Арештована 19 грудня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 квiтня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1942 роцi.   

БЕРЕЗНЄВ Iван Iванович, 1922 р. народ-
ження, с.Анохiно Сосновського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с.Ва л уй сь к е Станично-Луганського 
р-ну, радiотехнiк районної контори зв'язку. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
18 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕРЕЗНЄВ Iван Микитович, 1903 р. народ-
ження, с.Пикалово Урицького р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 6 запасного 
стрiлецького полку. До призову в армiю проживав 
у м.Луганську. Вiйськовим трибуналом Лугансько-
го гарнiзону 26 жовтня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 листопада 1941 року. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.  

БЕРЕЗНИЦЬКИЙ Олександр Олександро-
вич, 1908 р. народження, м.Л ен iн гр а д , Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, начальник виробничого вiддiлу Лу-
ганської контори тресту їдалень i ресторанiв. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 
сiчня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 12 червня 1943 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Українського округу справу повер-
нено на дослiдування. Нового рiшення у справi не-
має. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

БЕРЕЗНИЧЕНКО Гнат Вакулович, 1888 р. 
народження, с.Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Благiвцi, 
колгоспник к-пу "Тр уд  Д онба с у ". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕРЕЗНИЧЕНКО Данило Федорович, 1873 р. 
народження, с.Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, неписьменний. Проживав у Благiвцi, тес-
ляр к-пу "Труд Донбасу". Вiйськовим трибуналом 
34 району авiацiйного базування 18 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 лю-
того 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕРЕЗНИЧЕНКО Єгор Андрiйович, 1882 р. 
народження, с.Благiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Благiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 12 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 15 травня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕРЕЗНИЧЕНКО-КОШУБА Марiя Кар-
пiвна, 1913 р. народження, с.Платонiвка Ровень-
кiвської мiськради, українка, освiта початкова. Про-
живала в Платонiвцi, колгоспниця  к-пу iм.Кiрова. 

Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
5 сiчня 1946 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за ме-
жi України. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

БЕРЕЗНИЧЕНКО Спиридон Карпович, 
1893 р. народження, с.Платонiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Платонiвцi, колгоспник к-пу iм.Кiрова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 лю-
того 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 10 червня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Анатолiй Олексiйович, 
1907 р. народження, с.Танюшiвка Новопсковського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Та-
нюшiвцi, тракторист Бiлолуцької МТС. Арештова-
ний 5 червня 1934 року за звинуваченням у шкiд-
ництвi в ходi польових робiт. 30 вересня 1934  року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Iван Володимирович, 
1884 р. народження, с.Шатава Дунаєвецького р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Красний Луч, прибиральник по-
роди шахти № 101. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 травня 1942 року засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Iван Мартинович, 1906 р. 
народження, с.Юз еф iв ка  Остропiльського р-ну 
Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта середня. 
Проживав у с.Зоринiвка Мiловського р-ну, керую-
чий пунктом "Заготзерно". Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Iван Олександрович, 
1911 р. народження, м.Рiвне, поляк, освiта середня. 
Проживав у м.Краснодонi, диспетчер транспорт-
ного цеху тресту "Краснодонвугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Казимир Антонович, 
1896 р. народження, смт Копиль Копильського р-ну 
Мiнської обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, ка-
меняр артiлi "Червоний кустар". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Мартин Сигiзмундович, 
1909 р. народження, х. Старокорецький, Новоград-
Волинський р-н Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Антрацитi, наваловiдбiй-
ник шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований  у 1989 роцi.    

БЕРЕЗОВСЬКИЙ Олександр Петрович, 
1881 р. народження, с.Хирове Острожецького р-ну 
Волинської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Ровеньки, старший стрiлочник Валя-
нiвського роз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
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СРСР 17 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЗУТСЬКИЙ Василь Iванович, 1886 р. 
народження, с.Липницi Камишинського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Р ода к ов е  Слов'яно-
сербського р-ну, тесляр зал.ст. Родакове. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 28 квiтня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕРЕЗУТСЬКИЙ Микола Iванович, 1888 р. 
народження, с.Липницi Камишинського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Р ода к ов е  Слов'яно-
сербського р-ну, тесляр зал.ст. Родакове. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
28 червня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕРЕЗУЦЬКИЙ Олександр Леонiдович, 
1901 р. народження, м.Луганськ, українець. Прожи-
вав у м.Лисичанську, бухгалтер вiддiлу збуту хлi-
бозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕЗЮК Петро Гнатович, 1897 р. народ-
ження, с.Папужинцi Тальнiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Лиси-
чанську, вчитель школи ФЗН з-ду "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕРЕКА Степан Семенович, 1893 р. народ-
ження, с.Великий Самбiр Конотопського р-ну Чер-
нiгiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Великий Суходiл Краснодонського р-ну, 
колгоспник к-пу "Ударник". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БЕРЕЛЯ Марфа Миколаївна, 1891 р. народ-
ження, с.Новоолександрiвка Кремiнського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в смт Крас-
норiченське Кремiнського р-ну, домогосподарка. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
19 сiчня 1944 року вислана за межi України як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БЕРЕНДТ Християн Якович, 1903 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Березiвка Новопсковського р-ну, кол-
госпник к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕНДТ Якiв Якович, 1907 р. народження, 
с.Олександрiвка Новоград-Волинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Литвинове Новопсковського р-ну, конюх к-пу 
iм.Кагановича. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕСТ Андрiй Платонович, 1901 р. народ-
ження, м.Харкiв, українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинсь-

кого р-ну, бухгалтер районної контори Держбанку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 серпня 
1937 року  засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БЕРЕСТЕНКО Мотрона Григорiвна, 1907 р. 
народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала у 
Великокам'янцi, колгоспниця к-пу "Червоний пар-
тизан". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл.  29 березня  1944 року  засуджена  до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БЕРЕСТЕНЬОВ Феодосiй Самiйлович, 
1900 р. народження, смт Чорнухине Перевальсь-
кого р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, лiсiвник 13-ї 
дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Ре-
пресований двiчi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 липня 1938 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 26 листопада 1949 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БЕРЕСТОВЕНКО Iван Тимофiйович, 1874 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, неписьмен-
ний. Проживав у Маркiвцi, возiй буфету зал.ст. Ал-
чевськ.Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
квiтня 1944 року мiрою покарання визначено строк 
попереднього ув'язнення – був арештований 8 лю-
того 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Реабiлiтований  у 1990 роцi.  

БЕРЕСТОВЕНКО (ДЄЛЯГIНА) Марiя 
Андрiївна, 1917 р. народження, м.Чугуїв Харкiвсь-
кої обл., українка, освiта н/середня. Проживала в 
смт Мiлове, бухгалтер Чертковського райкомун-
госпу (Ростовська обл., Росiйська Федерацiя). Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 
27 травня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

БЕРЕСТОВИЙ Василь Микитович, 1880 р. 
народження, х. Сироватський, Бiрюченський повiт 
Воронезького округу, Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Попасне Бiло-
куракинського р-ну, селянин-одноосiбник. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЕСТОВИЙ Iван Трохимович, 1869 р. 
народження, с.Троїцьке Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
до революцiї – шахтовласник. Колегiєю Донецької  
ГубЧК 2 червня 1920 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БЕРЕСТОВОЙ Юхим Микитович, 1910 р. 
народження, с.Калмиковка Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка Пе-
ревальського р-ну, десятник шахти iм.Тельмана. 
Арештований 16 червня 1942 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 липня 1942 ро-
ку виправданий Вiйськовим трибуналом Алчевсь-
кого гарнiзону. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БЕРЕУЦА Євген Iллiч, 1905 р. народження, 
м.Стаханов, українець, освiта вища. Проживав у 
м.Лисичанську, головний механiк станцiї "Пiд-
земгаз". Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiй-
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ськового округу 20 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. 17 сiчня 1939 року Вiйськовою коле-
гiєю  Верховного суду  СРСР розстрiл замiнено    
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

БЕРЗИЦЬКИЙ (БРЕЗИЦЬКИЙ, БРИЗИ-
ЦЬКИЙ) Йосип Леонтiйович, 1904 р. народжен-
ня, с.Потреби Славутського р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу iм.Бi-
рюкова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

БЕРЗIН Iван Iванович, 1886 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у м.Кi-
ровську, комiрник тресту "Шахтобуд". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БЕРЗIН Ян Робертович, 1891 р. народження, 
Латвiя, латиш, освiта середня. Проживав у м.Крас-
ний Луч, помiчник головного механiка Хрусталь-
ського рудоуправлiння. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 24 лютого 1934 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БЕРЗУХ Вiльгельм Якович, 1910 р. народ-
ження, с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм.Димитрова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 4 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1974 роцi.    

БЕРЗУХ Генрiх Юнасович, 1897 р. народ-
ження, к.Яблуневе Марiупольського р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Димитрова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 11 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЗУХ Марiя Самiйлiвна, 1888 р. народ-
ження, к.№ 9 Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Iва-
нiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 квiтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi як соцiально небезпечний елемент. Реабiлi-
тована у 1989 роцi.   

БЕРЗУХ Микола Нойович, 1906 р. народ-
ження, с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, бри-
гадир к-пу iм.Шмiдта. Донецьким обласним судом 
27 квiтня 1935 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЗУХ Ной Самiйлович, 1897 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у Трудовому, колгосп-
ник к-пу "Роте Октобер". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 22 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 ве-
ресня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БЕРЗУХ Олексiй Iванович, 1906 р. народ-
ження, с.Ковпаки Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яно-
сербського р-ну, робiтник зал.ст. Сентянiвка. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 

1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 1 
квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕРЗУХ Федiр Корнiйович, 1915 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, тракторист 
к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989  роцi.    

БЕРЗУХ Фрiдрiх Самiйлович, 1894 р. на-
родження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець.    
Проживав у Трудовому, колгоспник к-пу "Роте 
Октобер". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЗУХ Фрiдрiх Фердiнандович, 1901 р. на-
родження, с.Багатiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, газо-
мiрник шахти № 10 iм.Артема. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

БЕРЗУХ Фрiдрiх Якович, 1883 р. народжен-
ня, с.Яблуневе Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пере-
можне Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ди-
митрова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕРКОВ Савелiй Панасович, 1892 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Олександрiвську Артемiвської райради 
м.Луганська, гор одн ик  к-пу "Ударник". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

БЕРКУНОВ Вiктор Маркович, 1929 р. на-
родження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
шофер шахти № 3. Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 4 вересня 1948 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЕРЛЕВI Мейєр Абрамович, 1920 р. народ-
ження, м.Варшава, Польща, єврей. Проживав у 
с.Олександрiвка Свердловської мiськради, плито-
вий шахти № 28-29. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  23  грудня  1940 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРЛЕЙН Iван (Йоганн) Андрiйович, 1882 р. 
народження, с.Р о дзян к о Марiупольського р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Ленiнське Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нойєс Лебен". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БЕРЛIН Серафима Абрамiвна, 1901 р. на-
родження, м.Луганськ, єврейка, освiта вища. Про-
живала в Луганську, без певних занять. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 червня 1938 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до   8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.   
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БЕРЛОВ Iван Микитович, 1896 р. народ-
ження, с.Прикумськ Мiнераловодського р-ну Став-
ропольського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине Крас-
нодонського р-ну, бригадир по ремонту паро-возiв 
депо Сiмейкине. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi 6 лютого 1938 року засудже-ний до 8 
р. позбавлення волi. 26 червня 1939 року Верхов-
ним судом СРСР строк покарання знижено до 2 р. 6 
м-цiв. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЕРЛЮТА Вiктор Iванович, 1908 р. народ-
ження, м.Таганрог Ростовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, iталiєць, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, спiвробiтник багатотиражної газети 
шахти № 1-1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БЕРМАС Микита Парфентiйович, 1892 р. 
народження, с.Б ер езк и , Одеська обл., росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Первомайську, 
врубмашинiст шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕРНАРД Петро Стахович, 1872 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ко-
чине-Розспасiївка Бiлокуракинського р-ну, сторож 
к-пу "Ленiнський шлях". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 16 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕРНАТ Йосип Матвiйович, 1883 р. народ-
ження, Австро-Угорщина, чех, освiта початкова. 
Проживав у с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, се-
лянин-одноосiбник. Луганським обласним судом 13 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БЕРНАЦЬКА Алла Максимiвна, 1919 р. на-
родження, с.Багачка Великобагачанського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта н/вища. Прожи-
вала в м.Луганську, студентка Луганського педаго-
гiчного iнституту. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 вересня 1943 року засуджена до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

БЕРНАЦЬКА Євгенiя Петрiвна, 1893 р. на-
родження, м.Новохоперськ Воронезької обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Прожи-
вала в Луганську, не працювала. Арештована 3 бе-
резня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 17 березня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 
1995 роцi.   

БЕРНАЦЬКИЙ Антон Францович, 1890 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. Про-
живав у с.Покровське Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Будьонного. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1944 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕРНДТ-ГОЛУБНИЧА Паулiна Карлiвна, 
1897 р. народження, с.Миколаївка, Днiпропетровсь-
ка обл., нiмкеня, освiта вища. Проживала в м.Ан-
трацитi, зубний лiкар Фоминiвської полiклiнiки. 
Арештована 22 липня 1938 року за звинуваченням в 

антирадянськiй агiтацiї. 11 серпня 1938 року з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.   

БЕРНОВСЬКИЙ Йосип Йосипович, 1914 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського 
р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Коза-
кiвцi, колгоспник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БЕРТЕЛЬСОН Гельмут Андрiйович, 1910 р. 
народження, х. Штейнгут, Баштанський р-н Мико-
лаївської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Алчевську, газiвник доменного цеху металур-
гiйного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

БЕРТОЛАМ Олексiй Кирилович, 1893 р. 
народження, Австро-Угорщина, мадьяр, непись-
менний. Проживав у смт Бокове-Платове Антраци-
тiвської мiськради, тесляр шахти № 14. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕРТРАМ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1912 р. на-
родження, с.Казенельськ Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Мар'ївка Свердловської мiськради, 
тракторист к-пу iм.Молотова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БЕРУЛЯ Трохим Мусiйович, 1893 р. народ-
ження, с.Д митр iв ка  Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 6 травня 1933 ро-
ку  за  звинуваченням  в антирадянськiй агiтацiї. 3 
серпня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.   

БЕРШ Варфоломiй Iванович, 1898 р. на-
родження, к.Марiєнталь, АРСР Нiмцiв Поволжя, 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, робiтник шахти № 5. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕРШАК Єгор Миколайович, 1885 р. на-
родження, с-ще Збiрне Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Збiрному, не працював. Ареш-
тований 18 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 9 березня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

БЕРШИНСЬКИЙ Стефан Кирсанович, 
1905 р. народження, с.Новокраснiвка Антрацитiв-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у Новокраснiвцi, робiтник шахти № 2 iм.Дзер-
жинського. Арештований 13 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 21 липня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЕСЕКИРСЬКИЙ В'ячеслав Улянович, 
1891 р. народження, Польща, поляк, освiта почат-
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кова.  Проживав  у  м.Брянка, возiй вугiлля шахти 
№ 5-6. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 
1938  року  засуджений  до   розстрiлу.  Страчений 
3 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БЕСЄДА Євген Семенович, 1872 р. народ-
ження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Слов'яно-
сербськ, сторож к-пу "Об'єднана праця". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕСЄДА Iван Несторович, 1899 р. народ-
ження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, колгоспник 
к-пу iм.Сталiна. Арештований 26 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 квiтня 
1933 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕСЄДА Iван Никифорович, 1913 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 1039 стрiлецького 
полку. Арештований 11 грудня 1941 року за звину-
ваченням у шпигунських дiях. 28 лютого 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕСЄДА Михайло Юхимович, 1910 р. на-
родження, с.П iща н е Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiль-
ську, вантажник пункту "Заготзерно". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 3 квiтня 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

БЕСЄДА Никифор Павлович, 1877 р. на-
родження, с.В ер хн я  По кр ов ка  Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Гiрське Первомайської мiськради, кочегар хлiбо-
заводу. Арештований 7 сiчня 1942 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 21 
сiчня 1942 року виправданий Вiйськовим трибуна-
лом 261 стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований у 1942 
роцi.  

БЕСЄДА Тихiн Федорович, 1912 р. народ-
ження, с.Ш у ль гинка  Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий. Вiйськовим трибуналом 27 стрiлецької дивiзiї 
17 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

БЕСЄДIНА Єфросинiя Федорiвна, 1920 р. 
народження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лиси-
чанську, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 30 липня 1945 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

БЕСКОРОВАЙНИЙ Степан Михайлович, 
1892 р. народження, с.Алексєєвка, Воронезька обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с.Новодачне Слов'яносербського р-ну, 
робiтник радгоспу "Переможець". 29 листопада 
1937 року "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БЕСПАЛЕНКО Василь Михайлович, 1908 р. 
народження, м.Орджонiкiдзе Донецької обл., росiя-

нин, освiта початкова. Проживав у с.Березiвське 
Попаснянського р-ну, бригадир тракторної бригади 
к-пу "Донбас". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 9 жовтня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

БЕСПАЛОВ Олексiй Тихонович, 1909 р. на-
родження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Пет-
рiвцi, уповноважений Наркомату заготiвель. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БЕСПОЛУДЕН Степан Юхимович, 1895 р. 
народження, х. Тишк iн , Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Старобiльську, рахiвник 
зал.ст. Старобiльськ. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 30 грудня 1937 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БЕССАРАБОВ Василь Кузьмич, 1916 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Арештований 
19 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвробiт-
ництвi з нiмецькими окупантами. 27 квiтня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного.  
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БЕССАРАБОВ Степан Гаврилович, 1901 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, росi-
янин, освiта середня. Вiйськовослужбовець. Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР 25 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

БЕССМЕРТНИЙ Iван Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), росiянин, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу iм.Петровського. Вiйськовим три-
буналом 37 армiї 10 березня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 16 березня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БЕССОНОВ Вадим Георгiйович, 1917 р. 
народження, м.Кiровськ, росiянин, освiта н/серед-
ня. Проживав у м.Луганську, учень ФЗУ зв'язку. 
Донецьким обласним судом 17 вересня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БЕССОНОВ Георгiй Артемович, 1887 р. 
народження, м.Грязi Грязинського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Антрацитi, старший iнженер з 
нормування тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БЕССОНОВ Михайло Iванович, 1926 р. на-
родження, с-ще Лиховський Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Сiмейкине Красно-
донського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 18 
лютого 1946 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. 20 березня 1946 року Вiйськовим трибуналом 
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вiйськ МВС Українського округу строк покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЕССОНОВ Михайло Федорович, 1881 р. 
народження, с.Дьячково Брянського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Лисичанську, не працював. 
Арештований 17 лютого 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 16 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЕСХЛЄБНА Марiя Якiвна, 1905 р. народ-
ження, х. Iллiнський, Боковський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта почат-
кова. Проживала в м.Луганську, сторож складу 
мiськпромторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 9 липня 1942 року засуд-
жена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.    

БЕСХЛЄБНОВ Костянтин Йосипович, 1913 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду iм.Косiора. Арештований 12 березня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 3 червня 1933 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.   

БЕСЧАСТНИЙ Кирило Андрiйович, 1890 р. 
народження, ст-ця Красноармiйська Красноар-мiй-
ського р-ну Краснодарського краю, Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у 
с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, вчитель 
сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БЕСЧЕРЕВНИЙ Iван Михайлович, 1909 р. 
народження, с.Фащевка Дрязгiнського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, крiпильник 
шахти № 23-бiс. Арештований 23 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 24 червня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1994 роцi.   

БЕТ Володимир Якович, 1880 р. народжен-
ня, Латвiя, латиш, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, начальник цеху озеленення з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 29 лютого 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1957 роцi.   

БЕТКЕ Альберт Готфрiдович, 1895 р. на-
родження, к.Д обр ий  К у т Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БЕТРУДIНОВ Андрiй Хасарович, 1910 р. 
народження, м.Алчевськ, татарин, освiта початкова. 
Проживав в Алчевську, токар механiчної майстернi 
з-ду iм.Ворошилова. Народним судом м.Алчевська 
3 червня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 2 липня 1934 року Верховним судом УРСР 

мiру покарання знижено до 2 р. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

БЕТХЕ Пилип Iванович, 1914 р. народжен-
ня, с.Л юбим е Свердловської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка 
Ровенькiвської мiськради, вчитель селищної школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БЕТХЕ Якiв Пилипович, 1894 р. народ-
ження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровень-
кiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Любиме Свердловської мiськради, елект-
рослюсар шахти № 2-3 iм.Дзержинського. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1970 роцi.    

БЕТХЕР Артур Єфремович, 1902 р. народ-
ження, к.Стара Буда Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, о св iта  п оча т ков а . Проживав у 
м.Алчевську, бухгалтер мiської контори Промбан-
ку. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БЕТХЕР Артур Стефанович, 1898 р. народ-
ження, с.Дерманка Шепетiвського р-ну Вiнницької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Дмит-
рiвка  Новоайдарського  р-ну, помiчник рахiвника 
к-пу "Червоний хлiбороб". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕТХЕР Евальд Едуардович, 1896 р. народ-
ження, к.С та р а  Б уда  Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Боро-
веньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ком-
iнтерну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕТХЕР Едгар Едуардович, 1903 р. народ-
ження, к.С та р а  Б уда  Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Про-
сяне Маркiвського р-ну, тесляр к-пу "Перемога". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БЕХЕРТ Олександр Данилович, 1865 р. на-
родження,с.Миколаївка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, не працю-
вав. Арештований 29 липня 1937 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. Слiдство у справi не було завершено за 
смертю пiдслiдного, що сталася 2 листопада 1937 
року. 7 березня 1991 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

БЕХТОЛЬД Адольф Iванович, 1909 р. на-
родження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, 
голова колгоспу iм. Р.Люксембург. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    
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БЕХТОЛЬД Адольф Мартинович, 1915 р. 
народження, м.Брянка, нiмець, неписьменний. Про-
живав у Брянцi, робiтник артiлi "Гiрник Донбасу". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

БЕХТОЛЬД Альберт Федорович, 1912 р. 
народження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськра-
ди, нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiв-
цi, колгоспник к-пу iм.Р. Люксембург. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року виз-
наний соцiально небезпечним елементом  i засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1965 роцi.   

БЕХТОЛЬД Василь Єгорович, 1910 р. на-
родження, м.Брянка, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у Брянцi, колгоспник к-пу iм.Р. Люксембург. 
Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 2 лютого 1939 року з ув'язнення 
звiльнений. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 листопада 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1989 роках.   

БЕХТОЛЬД Василь Мартинович, 1903 р. 
народження, м.Брянка, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, колгоспник к-пу iм. Р.Люксем-
бург. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жов-
тня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БЕХТОЛЬД (БЕТХОЛЬД) Василь Христи-
янович, 1895 р. народження, к. № 20 Марiуполь-
ського р-ну Донецької обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, бригадир к-пу "Роте Фане". Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
24 лютого 1934 року ухвалено постанову про вис-
лання за межi України умовно. 25 серпня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1976 i 
1989 роках. 

БЕХТОЛЬД Едуард Мартинович, 1899 р. 
народження, м.Алчевськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, робiтник артiлi "Гiрник Дон-
басу". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 26 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1966 роцi.   

БЕХТОЛЬД Єгор Iванович, 1905 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, ко-
валь к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕХТОЛЬД Єлизавета Василiвна, 1880 р. 
народження, к.Розiвка Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в 
смт Iванiвка  Антрацитiвського р-ну, колгоспниця 
к-пу "Роте Фане". Арештована 21 листопада 1937 
року як дружина репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу 
припинено. Реабiлiтована у 1938 роцi.   

БЕХТОЛЬД Iван Iванович, 1914 р. народ-
ження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, ком-
байнер Краснолуцької МТС. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 травня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЕХТОЛЬД Iван Карлович, 1913 р. народ-
ження, х. Харсєєво, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
бухгалтер сiльпо. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 лютого 1945 року засуджений до 7 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕХТОЛЬД  Iван Християнович, 1876 р. на-
родження, с.Ясенiвка Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, колгосп-
ник к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БЕХТОЛЬД Iван Християнович, 1909 р. на-
родження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фа-
не". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

БЕХТОЛЬД Карл Iванович, 1897 р. народ-
ження, х. Ключик, Люксембурзький р-н Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт  Штерiвка  Краснолуцької  мiськради,  голова 
к-пу iм.Тельмана. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1973 роцi.   

БЕХТОЛЬД Карл Карлович, 1909 р. народ-
ження, х. Харсєєво, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець. Проживав у 
с.Переможне Новоайдарського р-ну, завiдуючий 
фермою великої рогатої худоби к-пу  iм. К.Лiбк-
нехта. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЕХТОЛЬД Карл Карлович, 1914 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм. К.Лiбкнехта. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований  у  1989 роцi.    

БЕХТОЛЬД Мартин Мартинович, 1901 р. 
народження, м.Алчевськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, колгоспник к-пу iм.Р.Люк-
сембург. Донецьким обласним судом 5 квiтня 1939 
року  засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1991 роцi.    

БЕХТОЛЬД Олександр Єгорович, 1908 р. 
народження, м.Брянка, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, коваль к-пу iм.Р.Люксембург. 
Донецьким обласним судом 5 квiтня 1939 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    
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БЕХТОЛЬД Олександр Леонгардович, 1893 р. 
народження, кол. с.Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, завiдуючий МТФ 
к-пу "Рот Фронт". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БЕХТОЛЬД Сидiр Iванович, 1899 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець. Проживав у смт Фе-
дорiвка Краснолуцької мiськради, завiдуючий ха-
тою-лабораторiєю к-пу iм. Р.Люксембург. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

БЕХТОЛЬД Християн Єгорович, 1864 р. 
народження, м.Марiуполь Донецької обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антра-
цитiвського р-ну, сторож к-пу "Роте Фане". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЕХТОЛЬД Християн Людвiгович, 1887 р. 
народження, м.Днiпропетровськ, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у кол.с.Добропiлля Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, завiдуючий ма-
газином к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БЕХТОЛЬД Шарлотта Християнiвна, 1893 р. 
народження, м.Марiуполь Донецької обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в смт Iванiвка Ан-
трацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". 
Арештована 21 листопада 1937 року як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. 27 лютого 1938 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1938 роцi.  

БЕХТОЛЬД Якiв Васильович, 1892 р. на-
родження, с.Новопреображенне Сватiвського р-ну, 
нiмець. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЕХУН Якiв Кузьмич, 1890 р. народження, 
с.Варварiвка Великобурлуцького р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Зо-
ринську Перевальського р-ну, крiпильник шахти 
"Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЕЦЬКИЙ Олексiй Петрович, 1899 р. на-
родження, с.Бузиновка Клєтського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, касир 
хлiбозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕШАНОВ Володимир Iллiч, 1925 р. на-
родження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Старобiльську, 
кочегар сiльгоспзаводу. Арештований 24 березня 
1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
24 серпня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БЕШАРОВ Белят, 1883 р. народження, с.Гри-
баново Сергацького р-ну Горьковської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, татарин, освiта початкова. Про-
живав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, 
асенiзатор шахти № 33-37. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЕШЛЕЙ Iван Максимович, 1872 р. народ-
ження, с.Сокiл Кам'янець-Подiльського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
робiтник пекарнi. Арештований 21 березня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
сiчня 1944 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БЄДНЯКОВА Євдокiя Омелянiвна, 1909 р. 
народження, с.Раївка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську,  
домогосподарка. Донецьким  обласним судом 1 сiч-
ня 1933 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

БЄЛАНОВСЬКА Антонiна Iванiвна, 1907 р. 
народження, м.Брянка, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в Брянцi, домогосподарка. Арештована 
27 березня 1942 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 21 квiтня 1942 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтована у 1942 роцi.   

БЄЛАНЦЕВ Олександр Романович, 1914 р. 
народження, м.Алчевськ, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 190 зенiтно-артиле-
рiйського полку. 20 серпня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Бакинської армiї протиповiтряної обо-
рони засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1995 роцi.   

БЄЛЕНЬКИЙ Iлля Абрамович, 1895 р. на-
родження, м.Павлоград Днiпропетровської обл., 
єврей, о св iта  п оча т к ов а . На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Луганську, механiк артiлi 
"Швейпром". Арештований 14 серпня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 11 вересня 1938 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1938 роцi.  

БЄЛЕЦЬКИЙ Онисим Миколайович, 1908 р. 
народження, м.Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 18 залiзничного 
полку. Вiйськовим трибуналом особливого корпусу 
залiзничних вiйськ РСЧА 8 квiтня 1936 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.   

БЄЛЕЦЬКИЙ Якiв Бенцiонович, 1906 р. 
народження, м.Луганськ, єврей, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, нормувальник труболивар-
ного з-ду Наркомату шляхiв. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 липня 1938 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БЄЛИКОВ Михайло Васильович, 1887 р. 
народження, м.Свердловськ, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у Свердловську, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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БЄЛИКОВ Павло Павлович, 1916 р. народ-
ження, с.Михайловка, Ставропольський край, Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, робiтник шахти № 12. 
Репресований двiчi. Вiйськовим трибуналом Хар-
кiвського вiйськового округу 12 квiтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 27 серпня 
1949 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.    

БЄЛИКОВ Федiр Iванович, 1919 р. народ-
ження,  росiянин, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 175 полку вiйськ НКВС. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС м.Луганська 13 лис-
топада 1941 року засуджений до розстрiлу. Вiй-
ськовим трибуналом Пiвденного фронту 28 лис-
топада 1941 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БЄЛИКОВА Анастасiя Микитiвна, 1920 р. 
народження, смт Бiловодськ, росiянка, освiта се-
редня. Проживала в смт Ящикове Перевальського 
р-ну, вчителька СШ при шахтi № 9. Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 3 липня 1942 
року засуджена до 7  р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.    

БЄЛИХ Абрам Васильович, 1903 р. народ-
ження, м.Брянка, росiянин, освiта початкова. Вiйсь-
ковослужбовець, рядовий кулеметного батальйону 
123 запасного стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 14 повiтряної армiї 1 березня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.   

БЄЛИХ Артем Лук'янович, 1879 р. народ-
ження, с.Китово Ясеновського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, 
конюх шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7  грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЄЛИХ Микола Петрович, 1925 р. народ-
ження, с.Чернава Iзмалковського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав  у  м.Краснодонi,  вибiйник  шахти 
№ 1. Репресований двiчi. Луганським обласним су-
дом 12 листопада 1954 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 9 липня 1958 року пiсля достро-
кового звiльнення засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 12 квiтня 1966 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 8 р. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

БЄЛИХ Михайло Йосипович, 1894 р. на-
родження, с.Чепелєвка Тимського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Артемiвську Перевальського 
р-ну, завiдуючий кiнним двором шахти № 10 
iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

БЄЛИХ Нiна Тихонiвна, 1928 р. народжен-
ня, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, 
росiянка, освiта початкова. Проживала в м.Красно-
донi, домогосподарка. Репресована двiчi. Лугансь-
ким обласним судом 12 листопада 1954 року за-

суджена до 5 р. позбавлення волi. 9 липня 1958 
року пiсля дострокового звiльнення знов засуджена  
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 
роцi.  

БЄЛИХ Федiр Дмитрович, 1895 р. народ-
ження, Горшеченський р-н Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЄЛIНСЬКИЙ Макар Сидорович, 1901 р. 
народження, с.Старовiрiвка Олексiївського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, ви-
бiйник шахти № 10 iм.Артема. 13 вересня 1938 ро-
ку "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БЄЛОБОРОДОВ Валерiй Петрович, 1906 р. 
народження, м.Вовчанськ Харкiвської обл., росiя-
нин, освiта вища. Проживав у м.Стахановi, помiч-
ник головного технiка шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БЄЛОВ Василь Iванович, 1902 р. народ-
ження, с.Нижнiй Шуструй Нижньоломовського 
р-ну Пензенської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Лозно-Олек-
сандрiвка Бiлокуракинського р-ну, швець-кустар. 
Арештований 18 лютого 1943 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 15 червня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БЄЛОВ Володимир Володимирович, 1894 р. 
народження, м.Самарканд, Узбецька РСР, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яно-
сербського р-ну, старший бухгалтер 11-ї дистанцiї 
колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БЄЛОВ Гаврило Кирилович, 1895 р. народ-
ження, с.Пiщане Щолковського р-ну Московської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник "Лис-
хiмбуду". Донецьким обласним судом 16 сiчня 1937 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БЄЛОВ Iван Павлович, 1896 р. народження, 
ст-ця Мальчевська Мальчевського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Ровеньки, не працював. 13 лю-
того 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС вiйськової частини 1125 засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 16 березня 1942 року. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

БЄЛОВ Петро Лукич, 1904 р. народження, 
с.Партизани Приморського р-ну Запорiзької обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, завiдуючий шевською майстернею промком-
бiнату шахти № 3-14. Луганським обласним судом 
30 березня 1948 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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БЄЛОВА Ольга Георгiївна, 1914 р. народ-
ження, м.Брянка, росiянка, освiта н/середня. Про-
живала у Брянцi, не працювала. Постановою Особ-
ливої наради при НКВС СРСР вiд 10 березня 1946 
року вислана за межi України як член сiм'ї репресо-
ваного за звинуваченням у зрадi Батькiв-щини. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БЄЛОГЛАЗОВ Iван Васильович, 1894 р. 
народження, с.Щи г о ст ов о Алексiнського р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, комiрник 
раймiсцевпрому. Луганським обласним судом 10 
липня 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЄЛОГРУДОВ Андрiй Iванович, 1898 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, росiянин, освiта початкова. Проживав у Мiусин-
ську, бухгалтер к-пу "Червоний прапор". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БЄЛОЗЬОРОВ Ферапонт Андрiйович, 1882 р. 
народження, с.Жовте Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
пенсiонер, не працював. Арештований 26 жовтня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб 
країни. 8 липня 1944 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЄЛОКОНЬ Микола Михайлович, 1894 р. 
народження, х. Ушаково, Селiвановський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр авто-
бази № 4 тресту "Краснодонвугiлля". Луганським 
обласним судом 20 лютого 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БЄЛОКУРОВ Михайло Андрiйович, 1880 р. 
народження, с.Г л у шк ов о Глушковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Алчевську, слюсар з-ду iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БЄЛОРУКОВ Iван Михайлович, 1889 р. на-
родження, с.Семеновське Семеновського р-ну Iва-
новської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Краснодонi, рахiвник кон-
тори "Донхарчоторгу". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БЄЛОУС Лаврентiй Овксентiйович, 1893 р. 
народження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Проживав у Калмикiвцi, 
шкiльний учитель. Надзвичайною "трiйкою" особ-
ливого вiддiлу Пiвденного фронту 20 листопада 
1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БЄЛОУСОВ Iван Гаврилович, 1912 р. на-
родження, с.П един iв ка  Вiльшанського р-ну Київ-
ської обл., росiянин, освiта н/вища. Проживав у 
м.Золоте Первомайської мiськради, директор СШ 

№ 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охо-
ронi тилу 12 армiї 28 травня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 20 квiтня 1945 року Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1945 роцi.   

БЄЛОУСОВ Митрофан Iванович, 1889 р. 
народження, х. Фiрсовка, Михайловський р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта вища. Проживав у м.Перевальську, технiчний 
директор тресту "Ворошиловвугiлля". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 31 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

БЄЛОУСОВ Михайло Андрiйович, 1905 р. 
народження, с.Єфремово-Степановка Колушкiнсь-
кого р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
завiдуючий магазином. Луганським обласним су-
дом 28 червня 1941 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЄЛОУСОВ Сергiй Кузьмич, 1904 р. народ-
ження, с.Єзючне Чернянського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1931-1941 рр. Проживав у м.Перво-
майську, наваловiдбiйник шахти iм.Менжинського. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 18 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЄЛОУСОВА Лiдiя Георгiївна, 1896 р. на-
родження, м.Ровеньки, нiмкеня, освiта вища. Пере-
бувала в таборi НКВС № 226 м.Бранденбурга, Нi-
меччина. Вiйськовим трибуналом тилу Групи Ра-
дянських вiйськ у Нiмеччинi 10 квiтня 1946 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована 
у 1991 роцi.   

БЄЛЯЄВ Василь Федорович, 1893 р. народ-
ження, м.Самара, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища.  Проживав у м.Луганську, начальник 
з-ду Наркомату шляхiв. Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР 29 жовтня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БЄЛЯЄВ Євген Володимирович, 1928 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Син полку 452 баталь-
йону аеродромного обслуговування 16 повiтряної 
армiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 8 трав-
ня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЄЛЯЄВ Никифор Андрiйович, 1896 р. на-
родження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, iнспектор з якостi шахти № 1-5-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

БЄЛЯЄВ Павло Гнатович, 1910 р. народ-
ження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ко-
мандир вiддiлення 384 запасного стрiлецького пол-
ку. Вiйськовим трибуналом 44 запасної стрiлецької 
дивiзiї 31 грудня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.   
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БЄЛЯЄВ Семен Лукич, 1895 р. народження, 
смт Iзварине Краснодонської мiськради, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Iзвариному, колгосп-
ник к-пу "Нове село". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЄЛЯЄВ Сергiй Васильович, 1915 р. народ-
ження, м. Куйбишев, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
майстер-наладчик з-ду Наркомату шляхiв. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 серпня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЄЛЯЄВ Степан Терентiйович, 1912 р. на-
родження, с.Кр я к iв ка  Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
студент Луганського городнього iнституту. Ареш-
тований 23 сiчня 1934 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 15 квiтня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

БЄЛЯЄВ Якiв Пантелiйович, 1912 р. народ-
ження, с.Р а йг ор одка  Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, вантажник шахти № 3-15 
"Тошкiвка". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 14 жовтня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 24 жовтня 1941 року. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.   

БЄЛЯЄВА Зоя Iванiвна, 1909 р. народження, 
ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта вища. 
Проживала в м.Луганську, не працювала. Ареш-
тована 6 квiтня 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 25 травня 1943 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.   

БЄЛЯЄВСЬКИЙ Тимофiй Антонович, 1894 р. 
народження, х. Ст епа на  Р а з iна , Ленiнський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, к ов а ль  шахти № 13. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БЄЛЯКОВ Євсей Федосiйович, 1888 р. на-
родження, х. Нижньоосиновський, Нижньочирсь-
кий р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник шахти № 16. Арештований 14 грудня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 13 сiчня 1933 року з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БЄЛЯНIН Микола Петрович, 1881 р. народ-
ження, ст-ця С ув ор ов сь ка , Ростовська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, крiпильник шахти № 9-8. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989  роцi.    

БЖЕЖИНЕР Абрам Зелiкович, 1912 р. на-
родження, Польща, єврей, освiта н/середня. Про-
живав у м.Лисичанську, слюсар шахти iм.Войкова. 

Луганським обласним судом 24 грудня 1940 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БЖЕЛЕНКО Григорiй Олексiйович, 1894 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Мiу-
синську, слюсар котельного цеху Штердресу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БЖЕЛЕНКО Тимофiй Михайлович, 1897 р. 
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької мiськ-
ради, українець, о св i та  поча тк ов а . Проживав у 
м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 151. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 
лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЖИЛЕНКО (БЖЕЛЕНКО) Василь Тимо-
фiйович, 1917 р. народження, м.Мiусинськ Красно-
луцької мiськради, українець, освiта н/середня. Вiй-
ськовослужбовець, с ер жа н т 780 стрiлецького пол-
ку 214 стрiлецької дивiзiї. Арештований 10 листо-
пада 1941 року за звинуваченням у здачi в полон. 
16 листопада 1941 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1941 роцi.  

БИБИК Вiктор Андрiйович, 1929 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вихованець 865 стрiлецького полку 271 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 28 жовтня 1942 року за зви-
нуваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких роз-
вiдорганiв. 11 листопада 1942 року справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БИВШЕВА Олександра Устимiвна, 1918 р. 
народження, с.Смородинка Мценського р-ну Ор-
ловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Луганську, контролер 
вiддiлу технiчного контролю з-ду № 60. Арешто-
вана 21 сiчня 1942 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 11 лютого 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БИК Данило Семенович, 1897 р. народжен-
ня, с.Воля-Петроша, Галичина, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Ясенiвський Ровень-
кiвської мiськради, кочегар шахти № 33-37. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1968 роцi.    

БИКАДОРОВ Андрiй Максимович, 1899 р. 
народження, х. Синєгорський, Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, прохiдник 
шахти № 6-6-бiс. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БИКАДОРОВ Василь Георгiйович, 1901 р. 
народження, с.Садки Тарасовського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Луганську, експедитор зал.ст. 
Луганськ. Арештований 10 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
17 грудня 1937 року справу припинено за недове-



Назвемо всіх поіменно 
 

 349

денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БИКАДОРОВ Володимир Михайлович, 
1903 р. народження, с.К о л е сник iв ка  Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у Колесникiвцi, селянин-одноосiбник. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 31 сiчня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БИКАДОРОВ Данило Дмитрович, 1908 р. 
народження, с.Кр е п i  Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1010 стрiлецького полку. Арештований 30 
липня 1943 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 8 жовтня 1943 року виправданий Вiйсь-
ковим трибуналом 266 стрiлецької дивiзiї. Реабiлi-
тований у 1943 роцi.   

БИКАДОРОВ Максим Андрiйович, 1880 р. 
народження, х. Син єг ор сь кий , Шахтинський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, десятник 
шахти № 6-6-бiс. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БИКАНОВ Iван Федорович, 1878 р. народ-
ження, с.Картамишево Обоянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Артемiвську Перевальського 
р-ну, сторож шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БИКIЄВ Микола Андрiйович, 1902 р. на-
родження, с.Старий Комар Великоянисольського 
р-ну Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Краснодонi, продавець магазину № 63 
мiськхарчоторгу. Донецьким обласним судом 21 
лютого 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БИКОВ Iван Йосипович, 1924 р. народ-
ження, с.Городище Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Городищi, колгосп-
ник к-пу "Ударник". Вiйськовим трибуналом 35 
району авiацiйного базування 14 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 сiчня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту строк покарання знижено до 5 р. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.  

БИКОВ Iван Юхимович, 1924 р. народжен-
ня, с.В ер хнь ош ев ир iв ка  Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньо-
шевирiвцi, робiтник шахти    № 21. Арештований 8 
квiтня 1942 року за звинуваченням у пiдготовцi 
терактiв. 11 червня 1942 року виправданий Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.   

БИКОВ Порфирiй Йонович, 1885 р. народ-
ження, м.Курськ, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Мiусинську Краснолу-
цької мiськради, помiчник завiдуючого енергоце-
хом Штердресу. Арештований 31 листопада 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до шкiд-
ницько-диверсiйної i шпигунської органiзацiї.10 

травня 1934 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БИКОВ Сергiй Тимофiйович, 1879 р. народ-
ження, х. Ка р а їчев , Усть-Медведицький р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, ро-
бiтник лiсного складу шахти № 4-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

БИКОВ Федiр Сергiйович, 1909 р. народ-
ження, х.Фомихiнський, Серафимовицький р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве Красно-
луцької мiськради, десятник шахти № 4-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БИКОВ Якiв Савелiйович, 1901 р. народ-
ження, с.Пу шка р н е Валуйського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Рубiжне, плановик монтажної 
контори "Союзбудхiммонтаж". Донецьким облас-
ним судом 17 липня 1937 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БИКОВЕЦЬ Iван Миколайович, 1886 р. на-
родження, с.Новоселiвка Зiнькiвського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, кочегар паровозного депо Ал-
чевськ. Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнi-
зону 26 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
7 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвден-
ного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БИКОДОРОВ Василь Оникiйович, 1877 р. 
народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, конюх "Вiйськ-
буду". Арештований 6 серпня 1932 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 листопада 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1932 роцi.   

БИКОДОРОВ Володимир Никифорович, 
1926 р. народження, х. Єндовський, Фрунзенський 
р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта н/середня. Проживав у м.Антрацитi, 
учень школи ФЗН. Арештований 12 березня 1943 
року за звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецької розвiдки. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 19 сiчня 1944 року мiрою покарання виз-
начено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БИКОДОРОВА Анна Андрiївна, 1903 р. на-
родження, с.Середньотепле Станично-Луганського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в с.Ва-
луйське Станично-Луганського р-ну, стрiлочник за-
лiзничного переїзду. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 9 липня 1941 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.   

БИРКIН Микола Олексiйович, 1903 р. на-
родження, с.Олешки Вiльшанського р-ну Одеської 
обл., росiянин, освiта вища. Проживав у с.Ново-
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олександрiвка Бiловодського р-ну, старший ветлi-
кар конезаводу № 64. Репресований двiчi.  7 лютого 
1936 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – зви-
нувачувався у шкiдництвi. 15 лютого 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
пiдписку анульовано. 31 грудня 1937 року "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1957 
роках. 

БИРЛОВ Василь Олексiйович, 1919 р. на-
родження, с.Суджа Суджанського р-ну Курської 
обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, електрик склозаводу "Пролетар". Вiй-
ськовим трибуналом 37 армiї 16 серпня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 2000 роцi.    

БИСТРИЦЬКИЙ Альбiн Владиславович, 
1894 р. народження, с.Мартинiвка Барського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БИСТРЯНСЬКИЙ Iван Васильович, 1891 р. 
народження, с.Долотинка Мальчевського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, бригадир дiль-
ницi колiї зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 19 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БИТЮК Василь Михайлович, 1900 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, поїзний кочегар депо 
Родакове. Арештований 10 лютого 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 28 липня 1938 року 
виправданий Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

БИТЮКОВ Василь Iванович, 1879 р. народ-
ження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с.Вознесенiвка 
Провальської сiльради Свердловської мiськради, 
робiтник мелiоративної сiльгоспартiлi. Арештова-
ний 18 вересня 1937 року за звинуваченням у релi-
гiйнiй антирадянськiй агiтацiї. 11 березня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БИТЮКОВ Федiр Тихонович, 1917 р. на-
родження, с.Макашевка Байчуровського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Луганську, iнспектор мiськ-
фiнвiддiлу. Арештований 15 жовтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 11 сiчня 1944  року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БИХАЛОВА Агрипина Пилипiвна, 1898 р. 
народження, кол. с.Плахотине Маркiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала за мiсцем 
народження, колгоспниця к-пу iм.Кагановича. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 

14 травня 1943 року засуджена  до 10 р. позбавлен-
ня волi. 19 червня 1943 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР справу повернено на до-
слiдування. 2 вересня 1944 року справу припинено, 
з-пiд  варти  звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.   

БИХАЛОВА Єфросинiя Миколаївна, 1912 р. 
народження, с.Березна Березнянського р-ну Чернi-
гiвської обл., українка, освiта початкова. Прожива-
ла в смт Бiлокуракине, закрiйниця швейної май-
стернi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 1 жовтня 1945 року засуджена до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БИЦЕНЄВ Микола Якович, 1901 р. народ-
ження, с.Андрiївка Чистякiвського р-ну Донецької 
обл., українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Свердловську, голова 
райкому профспiлки вугiльникiв. Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР 2 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 3 грудня 1937 
року. Реабiлiтований у 1964 роцi.   

БИЦЮРА (БЕЦЮРА) Федiр Терентiйович, 
1894 р. народження, с-ще Львiвка Бериславського 
р-ну Херсонської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Кiровську, вибiйник шахти № 100. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БИЧЕВ Михайло Якович, 1916 р. народ-
ження, с.Хлевно Кармановського р-ну Могильовсь-
кої обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у м.Перевальську, електрослюсар шахти 
iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.   

БИЧЕК Григорiй Онисимович, 1901 р. на-
родження, с.Єп iфа н iв ка  Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у смт Сиротине 
Сєверодонецької мiськради, рахiвник контори 
"Енергобуду". Арештований 11 грудня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 13 грудня 1931 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1931 роцi.  

БИЧЕК Лев Iсакович, 1877 р. народження, 
смт Локачi Володимир-Волинського р-ну Волинсь-
кої обл., єврей, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, завiдуючий Успенсь-
кою вугiльною конторою. Колегiєю Донецької 
ГубЧК 5 вересня 1920 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БИЧЕНКО Марфа Денисiвна, 1921 р. на-
родження, с.Подлєсна Новоселка Севського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Стахановi, робiт-
ниця шахти № 4-2-бiс "Iрмине". Арештована 13 
сiчня 1942 року за звинуваченням у зв'язках з аген-
турою нiмецьких розвiдорганiв. 20 травня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

БИЧКО Михайло Андрiйович, 1893 р. на-
родження, Мiнська обл., Бiлорусь, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, не працював. 
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"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

БИЧКОВ Григорiй Захарович, 1926 р. на-
родження, с.Толочине Толочинського р-ну Вiтебсь-
кої обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у смт Успенка Лутугинського р-ну, робiтник 
Ворошиловського шахтоуправлiння. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 12 червня 
1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 18 
лютого 1955 року Верховним судом УРСР мiру по-
карання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

БИЧКОВ Дем'ян Iллiч, 1906 р. народження, 
с.Пеньє Бєловського р-ну Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, електрик мiськелектростанцiї. Репре-
сований двiчi. Арештований 4 травня 1936 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 10 
липня 1936 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Лу-
ганським обласним судом 20 квiтня 1940 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1990 роках.   

БИЧКОВ Iван Олексiйович, 1911 р. народ-
ження, м.Попасна, росiянин, освiта середня. Про-
живав у Попаснiй, слюсар паровозного депо Попас-
на. Арештований 18 травня 1944 року за звинува-
ченням  у  пособництвi  нiмецьким  окупантам. 11 
серпня 1944 року справу припинено за неосуднiстю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1944 роцi.   

БИЧКОВ Iван Якович, 1901 р. народження, 
м.Чернiвцi, українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Первомайську, 
мiлiцiонер П опа сн ян ськ о г о райвiддiлу мiлiцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БИЧКОВ Максим Никанорович, 1913 р. на-
родження, с.Бондарiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 508 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 174 стрiлецької дивiзiї 7 липня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

БИЧКОВ Якiв Олексiйович, 1903 р. народ-
ження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Член ВКП(б)  у 1932-
1937 рр. Проживав у м.Рубiжне, завгосп швейної 
фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БИЧКОВА Федора Гнатiвна, 1915 р. на-
родження, с.Титарiвка Старобiльського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Титарiвцi, кол-
госпниця к-пу iм.Сталiна. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 15 квiтня 1944 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.   

БИЧКОВА Федора Петрiвна, 1898 р. народ-
ження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, українка, не-
письменна. Проживала в с.Бондарiвка Маркiвсь-
кого р-ну, колгоспниця к-пу iм.ХУП партз'їзду. 22 

травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.   

БИЧКОВСЬКА Ольга Iванiвна, 1912 р. на-
родження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с-щi Пiдлiсне По-
паснянського р-ну, робiтниця радгоспу "Мирна до-
лина". Арештована 26 грудня 1941 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 квiтня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

БIБИК Микола Якович, 1899 р. народження, 
с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Боровеньках, селянин-одно-
осiбник. Репресований двічі. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 року 
висланий на 3 р. за межi України. Арештований 11 
квітня 1935 року за звинуваченням в антирадян-
ській агітації. 28 травня 1935 року справу припи-
нено за недоведеністю звинувачення. Реабiлiтова-
ний відповідно у 1989 і 1990 роках..    

БIБИК Трохим Єгорович, 1900 р. народжен-
ня, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Боровеньках, возій-
приватник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 
лютого 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIБРИХ (БIБРАХ) Артур Юлiусович, 1906 р. 
народження, к.Нарцизiвка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Донецьким обласним судом 16 чер-
вня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БIГIТОВ Iван Гаврилович, 1875 р. народ-
ження, с.П оп ов ка  Дмитрiєвського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Антрацитi, тесляр шахти № 14. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
сiчня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БIГЛЕР Петро Гаврилович, 1899 р. народ-
ження, с.Козлове Iванiвського р-ну Одеської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Станич-
но-Луганське, робiтник зал.ст. Кiндрашiвська. Вiй-
ськовим трибуналом Московсько-Донецької залiз-
ницi 1 листопада 1941 року засуджений до розст-
рiлу. Вирок виконано 19 листопада 1941 року. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.   

БIГУС Мартин Йосипович, 1898 р. народ-
ження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Лантра-
тiвка Троїцького р-ну, робiтник тресту "Водока-
налбуд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
червня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

БIГУС Михайло Михайлович, 1892 р. на-
родження, с.Ма ць к iв ц i  Проскурiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Новоолександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Чубаря. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
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СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIГУСЯК Микола Маркович, 1904 р. на-
родження, с.З а л iщики  Залiщицького р-ну Терно-
пiльської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Краснодонi, вибiйник шахти № 1-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

БIДА Iван Єгорович, 1897 р. народження, 
смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Красному Кутi, крi-
пильник шахти iм.Сталiна. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 19 лютого 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БIДЕНКО Федiр Семенович, 1908 р. народ-
ження, с.Ноздрiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта  поча тк ов а . Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 475 стрiлецького полку 53 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 28 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.    

БIДНИК Гнат Iванович, 1892 р. народжен-
ня, с.Захарiвка Володарського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Мiусинсь-
ку Краснолуцької мiськради, лiкпом мiської лiкар-
нi. Арештований 29 квiтня 1936 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства 
не знайшло пiдтвердження. 15 червня 1936 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

БIДНИК Ксенiя Степанiвна, 1897 р. народ-
ження, с.Новотроїцьке Бердянського р-ну Запо-
рiзької обл., українка, освiта початкова. Проживала 
в м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, домогос-
подарка. Арештована 20 квiтня 1936 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 червня 1936 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

БIДНЯКОВА Євдокiя Омелянiвна, 1909 р. 
народження, с.Раївка Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
домогосподарка. Донецьким обласним судом 4 сiч-
ня 1933 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

БIДУЛЬКО Iван Якович, 1911 р. народ-
ження, с.Клопотiвцi Вовковинецького р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець,освiта н/середня. 
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, сержант мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БIДУСЕНКО Василь Iванович, 1922 р. на-
родження, с.Н ов оч ер в он е Троїцького р-ну, укра-
їнець, освiта середня. Проживав у Новочервоному, 
не працював. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
17 листопада 1943 року мiрою покарання визначено 
строк попереднього ув'язнення – був арештований 
21 березня 1943 року, звинувачувався у пособницт-
вi нiмецьким окупантам. Реабiлiтований у 1993 ро-
цi.  

БIДУСЕНКО Ганна Iванiвна, 1906 р. народ-
ження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Новочервоному, 
колгоспниця к-пу "Перемога". Постановою Особли-
вої наради при НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1944 року 
як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.   

БIДУСЕНКО Олександра Абрамiвна, 1919 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в смт Нижня 
Дуванка Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Про-
мiнь". Арештована 17 травня 1943 року за звинува-
ченням у зв'язках з полiцiєю окупацiйного режиму. 
28 липня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабi-
лiтована у 1994 роцi.  

БIДУСЕНКО Федот Семенович, 1898 р. на-
родження, с.Н ов оч ер в он е Троїцького р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Новочерво-
ному, селянин-одноосiбник. Старобiльським ок-
ружним судом 15 вересня 1934 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БIДУСЕНКО Харитон Михайлович, 1911 р. 
народження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
слюсар шахти № 4-2-бiс "Iрмине". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БIКУС Андрiй Єфремович, 1899 р. народ-
ження, ст-ця Переяславська Брюховецького р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин. Проживав у м.Ровеньки, заступник головного 
бухгалтера райощадкаси. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛАН Антон Якович, 1888 р. народження, 
Сербiя, серб, неписьменний. Проживав у м.Петров-
ське Краснолуцької мiськради, чорнороб з-ду 
iм.Петровського. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БIЛАН Iларiон Семенович, 1890 р. народ-
ження, с.Христинiвка Христинiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Родакове Слов'яносербського р-ну, робiтник 
зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 11 квiтня 1935 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БIЛАН Микола Сергiйович, 1903 р. народ-
ження, с.Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у с.Половинкине 
Старобiльського р-ну, директор НСШ. Репресова-
ний двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 26 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 11 серпня 1943 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1989 i 1966 роках. 

БIЛАНОВСЬКИЙ Панас Федорович, 1904 р. 
народження, с.Новоiвановка, Уральська обл., Росiй-
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ська Федерацiя, українець, освiта середня. Прожи-
вав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, ме-
ханiк Бiрюкiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.   

БIЛАШ Андрiй Михайлович, 1918 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новомикiль-
ському, без певних занять. Луганським обласним 
судом 18 липня 1946 року засуджений до 4 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БIЛАШ Вiктор Федорович, 1933 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, школяр. Арештований 24 
березня 1947 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 12 квiтня 1947 року справу припи-
нено за неповнолiттям пiдслiдного. Реабiлiтований 
у 1947 роцi.   

БIЛАШ Iзот Iларiонович, 1898 р. народ-
ження, смт Лiтин Лiтинського р-ну Вiнницької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, вiдповiдальний виконавець вiддiлу постачан-
ня тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БIЛАШ Роман Васильович, 1895 р. народ-
ження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Рудiвцi, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 18 серпня 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛАШОВА Анастасiя Федорiвна, 1921 р. 
народження, м.Кремiнна, українка, освiта н/серед-
ня. Проживала в Кремiннiй, касир шахти "Кремiн-
на-Схiдна". Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл.  4 серпня 1947 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БIЛЕНКО Андрiй Андрiйович, 1902 р. на-
родження, с.Лiвобережнi Кишеньки Кишенькiвсь-
кого р-ну Полтавської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м.Стахановi, заступник головного iн-
женера тресту "Первомайськвугiлля". Луганським 
обласним судом 31 сiчня 1962 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛЕНКО Iван Давидович, 1911 р. народ-
ження, с.Кам'янi Потоки Кременчуцького р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, тесляр зал.ст. Родакове. Осо-
бливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 березня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЕНКО Олександр Давидович, 1912 р. 
народження, с.Кам'янi Потоки Кременчуцького 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, монтер Родакiвської дис-
танцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 2 березня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIЛЕУС Василь Володимирович, 1901 р. 
народження, с.Гороб'ївка Дворiчанського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Про-

живав у м.Алмазна Стахановської мiськради, ко-
тельник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЕЦЬКА Анастасiя Петрiвна, 1906 р. на-
родження, с.Устинiвка Попаснянського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Устинiвцi, кол-
госпниця к-пу "КIМ". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  10 березня  1943 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Андрiй Якович, 1895 р. народ-
ження, с.Котельва Котелевського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, бухгалтер мiськздороввiддiлу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIЛЕЦЬКИЙ (БIЛИЦЬКИЙ) Антон Сидо-
рович, 1893 р. народження, м.Брянка, українець, 
освiта початкова. Проживав у Брянцi, крiпильник 
шахти "Б ор ець ". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 16 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Вiктор Семенович, 1922 р. на-
родження, смт К о миш ув а ха  Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ко-
мишувасi, пастух к-пу "Червоний гiгант". Вiйсь-
ковим трибуналом Луганського гарнiзону 27 листо-
пада 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 17 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.   

БIЛЕЦЬКИЙ Володимир Якимович, 1892 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, крiпильник Брянкiвського шах-
тоуправлiння. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 27 липня 1945 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Гаврило Лук'янович, 1888 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським об-
ласним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БIЛЕЦЬКИЙ Григорiй Антонович, 1890 р. 
народження, м.Володимир-Волинський Волинської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Луган-
ську, викладач геологiї педагогiчного iнституту. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Iван Петрович, 1901 р. народ-
ження, с.Мазурове Кривоозерського р-ну Одеської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, муляр станцiї "Пiдземгаз". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Iван Якович, 1891 р. народ-
ження, с.К о т е лев ка  Краснокутського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у 
м.Луганську, бухгалтер дитячих ясел  з-ду № 60. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
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1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Каспер Iванович, 1880 р. на-
родження, с.Гайдаки Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Кри-
зьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Пости-
шева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Мар'ян Iванович, 1905 р. на-
родження, с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Валуйське  Станично-Луганського р-ну, завгосп 
к-пу "Свiй труд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БIЛЕЦЬКИЙ Олександр Павлович, 1884 р. 
народження, с.Жабориця Баранiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Степ України". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Олексiй Михайлович, 1898 р. 
народження, с.Михайлiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiв-
цi, колгоспник к-пу "Шлях Ленiна". Репресований 
двiчi. Народним судом Новоайдарського р-ну 5 ве-
ресня 1932 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

БIЛЕЦЬКИЙ Павло Iванович, 1872 р. на-
родження, с.Петровеньки Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Петровень-
ках, селянин-одноосiбник. Луганським окружним 
судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Петро Якович, 1891 р. народ-
ження, с.Т ур ин ка  Жовкiвського р-ну Львiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, бригадир слюсарiв Пiвнiчдондресу. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

БIЛЕЦЬКИЙ Федот Якович, 1897 р. народ-
ження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Жовтневої революцiї. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БIЛИЙ Андрiй Iванович, 1895 р. народжен-
ня, с.Тр о їц ьк е Попаснянського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Троїцькому, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИЙ Самiйло Михайлович, 1905 р. на-
родження, смт Б iл ол уц ьк  Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Со-
фiївка Перевальського р-ну, не працював. Арешто-
ваний 3 липня 1942 року за звинуваченням в ан-

тирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIЛИЙ Хома Павлович, 1886 р. народження, 
смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Бiлолуцьку, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИК Iван Антонович, 1876 р. народження, 
смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Бiловодську, селянин-одноосiбник. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 22 квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛИК Максим Гнатович, 1900 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 945 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 262 стрiлецької дивiзiї 1 серпня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1997 роцi.    

БIЛИК Семен Миколайович, 1904 р. народ-
ження, Вiнницька обл., українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, конюх фабрики iм.Ворошилова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 сiчня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БIЛИКОВ Андрiй Андрiйович, 1882 р. на-
родження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Вовчо-
ярiвцi, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БIЛИКОВ Андрiй Петрович, 1913 р. народ-
ження, м.Свердловськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Свердловську, робiтник залiзничного 
вiддiлу шахти № 14-17 iм.Свердлова. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 23 листо-
пада 1934 року висланий за межi України. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БIЛИКОВ Антон Андрiйович, 1887 р. на-
родження, с-ще Тополiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Золотарi-
вка Попаснянського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 18 сiчня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИКОВ Василь Федорович, 1910 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 99 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 59 стрiлецької дивiзiї 10 липня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 1 вересня 1942 року Вер-
ховним судом СРСР розстрiл замiнено 10 р. поз-
бавлення волi.  Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БIЛИКОВ Григорiй Миколайович, 1908 р. 
народження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новороз-
сошi, коваль к-пу iм.Свердлова. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької обл. 13 серпня 1941 
року засуджений до розстрiлу. 9 вересня 1941 року 
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Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1964 роцi.  

БIЛИКОВ (БIЛИК) Дмитро Прохорович, 
1894 р. народження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Сватове, 
робiтник Сватiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989  роцi.    

БIЛИКОВ (БIЛИК) Захар Прохорович, 
1901 р. народження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Сватове, 
тесляр Сватiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИКОВ Iван Павлович, 1907 р. народ-
ження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Бiрюковому, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 3 берез-
ня 1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд: пi-
дозрювався у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 11 липня 1932 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду, пiдписку про невиїзд анульовано.  "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1932 i 1959 роках.  

БIЛИКОВ Iван Семенович, 1885 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець. Проживав у Но-
вопсковi, завiдуючий швейною майстернею к-пу 
"Комуна-гiгант". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИКОВ Iлля Яремович, 1869 р. народ-
ження, с.Кам'янка Мелiтопольського р-ну Запорiзь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 21 березня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИКОВ Кузьма Кузьмич, 1897 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1938-1947 рр. Проживав у Ново-
псковi, комiрник к-пу iм.Куйбишева. Верховним 
судом УРСР 30 липня 1947 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 25 листопада 1954 року мiру 
покарання знижено до 7 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.   

БIЛИКОВ Харитон Андрiйович, 1901 р. на-
родження, смт Ма л ор яза нц ев е Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.Бе-
резiвське Попаснянського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 8 лютого 1933 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИКОВ Якiв Панасович, 1885 р. народ-
ження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Макiївцi, тесляр к-пу 
iм.Шевченка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 14 серпня 1945 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БIЛИМ Пилип Якимович, 1901 р. народ-
ження, с.Михайлiвка, Харкiвська обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м.Сватове, шкiльний учи-

тель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БIЛИЦЬКА Марiя Петрiвна, 1902 р. народ-
ження, с.Боброве Попаснянського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в с.Ус тин iв ка  Попас-
нянського р-ну, домогосподарка. Арештована 6 
липня 1942 року за звинуваченям в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом  етапована уг-
либ країни, де пiзнiше не виявлена. 12 квiтня 1948 
року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення з реабiлiтацiєю.  

БIЛИЦЬКИЙ Григорiй Матвiйович, 1894 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, тимчасово не працював. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
25 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛИЦЬКИЙ Григорiй Сергiйович, 1902 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, баянiст клубу шахти "Аннен-
ська". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
жовтня 1947 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БIЛИЦЬКИЙ Єгор Васильович, 1905 р. на-
родження, с.Устинiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Устинiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Кiрова. Арештований 6 липня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб 
країни. 12 квiтня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення з реабiлiтацiєю.  

БIЛИЦЬКИЙ Iван Пантелiйович, 1905 р. 
народження, м.Брянка, українець. Проживав у Бря-
нцi, крiпильник шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БIЛИЦЬКИЙ Кирило Павлович, 1897 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, облiковець пального радгоспу № 3. Ре-
пресований двiчi. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 26 березня 1930 року ухвалено поста-
нову про вислання на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1963 роках. 

БIЛИЦЬКИЙ Микола Якимович, 1896 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, робiтник коксохiмзаводу. Осо-
бливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 грудня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИЦЬКИЙ Олександр Володимирович, 
1914 р. народження, м.Брянка, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Брянцi, шкiльний учитель. 
Арештований 9 жовтня 1933 року за звинуваченням 
у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 10 листопада 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БIЛИЦЬКИЙ Павло Iванович, 1870 р. на-
родження, с.Петровеньки Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Петровень-
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ках, пастух. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛИЦЬКИЙ Павло Iларiонович, 1907 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським об-
ласним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БIЛИЦЬКИЙ Тихон Васильович, 1899 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БIЛИЦЬКИЙ (БIЛЕЦЬКИЙ) Юхим Панте-
лiйович, 1894 р. народження, м.Бр ян ка , украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Брянцi, крi-
пильник шахти № 6 "Краснопiлля". 14 листопада 
1937 року "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

БIЛИЦЯ Сергiй Леонтiйович, 1887 р. на-
родження, с.Паяне Малинського р-ну Житомирсь-
кої обл., українець, неписьменний. Проживав у 
с.Волнухине Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Вiйськовим трибуналом 61 стрiлець-
кої дивiзiї 6 березня 1943 року засуджений до роз-
стрiлу. 13 березня 1943 року Вiйськовим трибуна-
лом Пiвденно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БIЛИЧЕНКО Микола Филимонович, 1910 р. 
народження, с.Устимiвка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, зчiплювач вагонiв зал.ст. По-
пасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БIЛКIНА Дар'я Iванiвна, 1923 р. народ-
ження, с.Вiльшани Троїцького р-ну, українка, освi-
та початкова. Проживала в с.Солiдарне Бiлокура-
кинського р-ну, куховарка їдальнi пункту "Загот-
зерно". 12 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС вiйськової частини 1080 засуджена до 
розстрiлу. Страчена 26 травня 1942 року. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.   

БIЛОБАБА Василь Денисович, 1903 р. на-
родження, с.Гриньки Семенiвського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, слюсар шахти № 6 "Краснопiлля". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БIЛОБАБА Iван Денисович, 1909 р. народ-
ження, с.Гриньки Семенiвського р-ну Полтавської 
обл., українець. Проживав у м.Брянка, робiтник 
шахти № 6 "Краснопiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОБАБА Iван Павлович, 1904 р. народ-
ження, с.Гриньки Семенiвського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, електрослюсар шахти № 6 "Краснопiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 

1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

БIЛОБРОВ Михайло Титович, 1896 р. на-
родження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськра-
ди, українець, неписьменний. Проживав у Хрус-
тальному, працював наваловiдбiйником на дрiбних 
шахтах. Вiйськовим трибуналом 383 стрiлецької 
дивiзiї 31 грудня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БIЛОБРОВ Сергiй Титович, 1879 р. народ-
ження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
українець. Проживав у Хрустальному, машинiст во-
докачки рудоремонтної бази. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОБРОВСЬКА Парасковiя Василiвна, 
1912 р. народження, с.Олексiївка Новоайдарського 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Олексi-
ївцi, колгоспниця к-пу "День урожаю". Арештована 
8 лютого 1943 року за звинуваченням у зрадниць-
ких дiях. 12 червня 1945 року виправдана Вiйсько-
вим  трибуналом  вiйськ НКВС Луганської обл.,     
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1945 роцi.  

БIЛОБРОВСЬКИЙ Григорiй Сосипатро-
вич, 1882 р. народження, с.Олексiївка Новоайдар-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
в Олексiївцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Старобiльським окружним судом 15 сiчня 
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1992 i 1989 роках. 

БIЛОБРОВСЬКИЙ Якiв Григорович, 1904 р. 
народження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, вантажник спиртогорiлчаного з-ду. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1964 роцi.    

БIЛОВ Василь Федорович, 1915 р. народ-
ження, м.Л у га н сь к , українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
токар паровозного депо Родакове. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 жовтня 1937 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у  1989 роцi.   

БIЛОВ Василь Юхимович, 1891 р. народ-
ження, м.Кiровськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 24 квiтня 1944 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БIЛОВ Данило Савелiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, не працю-
вав. Арештований 8 березня 1943 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 22 
липня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Саратовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БIЛОВ Петро Якович, 1878 р. народження, 
с.Палiївка Лутугинського р-ну, українець, освiта 
по ча тк о в а . Проживав у Па л i їв ц i , тесляр к-пу 
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iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОВIЛ Василь Пилипович, 1906 р. народ-
ження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 13 серпня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОВIЛ Єгор Павлович, 1924 р. народ-
ження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Боровеньках, кол-
госпник к-пу iм.Комiнтерну. Вiйськовим трибу-
налом Московського вiйськового округу, Росiйська 
Федерацiя, 22 вересня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. 2 березня 1944 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БIЛОВIЛ Iван Тихонович, 1903 р. народ-
ження, с.Куньє Савинського р-ну Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
стрiлочник зал.ст. Орлiвка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963  роцi.    

БIЛОВIЛ Степан Корнiйович, 1897 р. на-
родження, с.Новоспаське, Днiпропетровська обл., 
українець. Проживав у м.Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, б ух га лт ер  шахти № 7-8. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОВОДСЬКА-ГЕН Iрина Порфирiвна 
(Парфентiївна), 1909 р. народження, с.Трембачеве 
Новопсковського р-ну, українка, неписьменна. Про-
живала в с.Знам'янка Слов'яносербського р-ну, до-
ярка к-пу iм.Чкалова. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Воронезької обл., Росiйська Федера-
цiя, 30 червня 1942 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БIЛОВОДСЬКИЙ Iван Миколайович, 1916 р. 
народження, с.Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Перемо-
жне Лутугинського р-ну, бригадир тракторної бри-
гади радгоспу iм.Литвинова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.   

БIЛОВОДСЬКИЙ Прокiп Юхимович, 1881 р. 
народження, с.Трембачеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Трембаче-
вому, колгоспник к-пу "3-й вирiшальний". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БIЛОВОЛОВ Iван Васильович, 1897 р. на-
родження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, 
служитель релiгiйного культу. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 грудня 
1931 року заборонено проживання на Українi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОГРУДОВ Iван Максимович, 1873 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької мiськради, шорник кiнного 

двору шахти № 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОГРУДОВ Iван Маркович, 1888 р. на-
родження, смт Княгинiвка Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької  мiськради,  слюсар шахти 
№ 4-бiс. Донецьким обласним судом 19 липня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1964 роцi.    

БIЛОГРУДОВ Павло Тимофiйович, 1927 р. 
народження, смт Княгинiвка Краснолуцької мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 228 полку 51 дивiзiї вiйськ МВС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Харкiвської 
обл. 31 сiчня 1948 року засуджений до 7 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БIЛОГРУДОВ Степан Григорович, 1872 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, тесляр 
тресту "Шляхбуд". Арештований 7 серпня 1932 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної групи. 5 грудня 1932 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1932 роцi.  

БIЛОГУБ Iван Михайлович, 1913 р. народ-
ження, м.Красноград Красноградського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, викладач Луганського педагогiчного 
iнституту, кандидат фiлологiчних наук, професор. 
Харкiвським обласним судом 7 вересня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi, до цього стро-
ку табiрним судом за спробу втечi було додано ще 
3 роки. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

БIЛОДIД Гнат Андрiйович, 1916 р. народ-
ження, с.Карань Переяслав-Хмельницького р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, студент робiтфаку iнституту на-
родної освiти. Арештований 15 листопада 1937 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї.   5 сiчня 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

БIЛОДIД Парфентiй Якович, 1887 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крi-
пильник шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований  у  1962 роцi.    

БIЛОДРАЙ Людмила Михайлiвна, 1925 р. 
народження, с.Леткiвка Тростянецького р-ну Вiн-
ницької обл., українка, освiта н/середня. Проживала 
в с.Караяшник Старобiльського р-ну, не працювала. 
Арештована 20 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 13 квiтня 1943 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  

БIЛОЗЕРОВ Петро Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Ж ов т е Слов'яносербського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, член 
правлiння к-пу iм.Паризької комуни. Донецьким 
обласним судом 14 грудня 1932 року засуджений 
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до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БIЛОЗУБ Галина Олександрiвна, 1921 р. 
народження, с.Тр ь о х iзб ен ка  Слов'яносербського 
р-ну, українка, освiта середня. Проживала в м.Чка-
ловi, Росiйська Федерацiя, студентка Чкаловського 
педагогiчного iнституту. Чкаловським обласним су-
дом 25 вересня 1944 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

БIЛОIВАНЕНКО Антон Iванович, 1898 р. 
народження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiдбував покарання на 
будiвництвi каналу М ос кв а -В о л га . "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БIЛОIВАНЕНКО Данило Петрович, 1894 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
15 лютого 1930 року висланий на 3  р. за межi Ук-
раїни. 15 листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БIЛОIВАНЕНКО Дмитро Васильович, 
1898 р. народження, с.Новомикiльське Кремiнсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новомикiльському, апаратник Рубiжанського хiм-
комбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОIВАНЕНКО Iван Севастянович, 1877 р. 
народження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоми-
кiльському, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 20 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОIВАНЕНКО Митрофан Васильович, 
1893 р. народження, с.Новомикiльське Кремiнсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Новодружеську Лисичанської мiськради, робiт-
ник "Шахтобуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОКIНЬ Андрiй Петрович, 1881 р. народ-
ження, с.На р ошна  Немирiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, рахiвник-
касир радгоспу "Кабаннє". Луганським обласним 
судом 26 жовтня 1940 року засуджений до 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БIЛОКIНЬ Омелян Сидорович, 1895 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, конюх Кремiнського лiс-
госпу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 трав-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.    

БIЛОКIНЬ Петро Борисович, 1908 р. народ-
ження, кол.с.Мацегорiвка Варварiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Привiлля Лисичанської мiськради, 
вантажник шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС 

по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

БIЛОКIНЬ Прокiп Гаврилович, 1891 р. на-
родження, с.Звиняче Вчорайшенського р-ну Київсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, крiпильник шахти № 16. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОКIНЬ Яким Борисович, 1895 р. народ-
ження, кол.с.Мацегорiвка Варварiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, конюх житлового 
вiддiлу Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.   

БIЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Григорiй Петрович, 
1904 р. народження, с.Курячiвка Маркiвського 
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, службовець 
7-ї держбудконтори. Арештований 20 лютого 1931 
року за звинуваченням у шпигунствi. 30 травня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1931 роцi.   

БIЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Iван Андрiйович, 
1918 р. народження, с.Бондарiвка Маркiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бон-
дарiвцi, завiдуючий током к-пу iм.Красiна. Особ-
ливою нарадою при МДБ СРСР 28 жовтня 1950 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.    

БIЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Матвiй Андрiйо-
вич, 1910 р. народження, с.Бондарiвка Маркiвсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бондарiвцi, слюсар Бондарiвської МТС. Арешто-
ваний 25 жовтня 1949 року за звинуваченням у 
здiйсненнi теракту. 28 сiчня 1950 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1950 роцi.   

БIЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Павло Давидович, 
1909 р. народження, с.Курячiвка Маркiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 648 артилерiйського полку 9 армiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу Пiвденно-Захiдного фронту 23 грудня 1941 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 9 сiчня 
1942 року.  Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIЛОКУР Антон Францович, 1906 р. народ-
ження, с.С тор онич е  Плужнянського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу   
"2-а п"ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОКУРОВ Василь Олексiйович, 1890 р. 
народження, с.Спа сь ке  Новомосковського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
вiзник-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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БIЛОКУРОВ Петро Якович, 1893 р. народ-
ження, с.Карпове-Крiпенське Свердловської мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у Кар-
пове-Крiпенському, колгоспник к-пу № 3. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
листопада 1945 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БIЛОКУРОВА Раїса Тимофiївна, 1918 р. 
народження, с.Ленiне Великотокмацького р-ну Днi-
пропетровської обл., українка, освiта середня. Про-
живала в м.Красний Луч, домогосподарка. Вiйсь-
ковим трибуналом Пiвденного фронту 22 лютого 
1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

БIЛОНОВСЬКИЙ Панас Федорович, 1904 р. 
народження, с.Новоiвановка, Уральська обл., Росiй-
ська Федерацiя, українець, освiта н/середня. Про-
живав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
механiк Б iр ю к iв с ьк о ї  М Т С. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БIЛОУС Антон Макарович, 1889 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, тесляр Петрiвського лiсгос-
пу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БIЛОУС Василь Володимирович, 1901 р. 
народження, с.Гороб'ївка Дворiчанського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алмазна Стахановської мiськради, ко-
тельник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОУС Гаврило Григорович, 1893 р. на-
родження, с.М iл ув а т ка  Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, не 
працював. Луганським обласним судом 15 червня 
1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIЛОУС Григорiй Юхимович, 1892 р. на-
родження, с.К ов а л iв ка  Сватiвського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Ковалiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 11 липня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 
серпня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

БIЛОУС Дмитро Васильович, 1871 р. на-
родження, с.Просяне Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Просяному, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОУС (БIЛОУСОВ) Дмитро Митрофа-
нович, 1907 р. народження, с.Пантюхине Новопс-
ковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Пантюхиному, тесляр к-пу iм.Сталiна. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 
14 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛОУС Корнiй Харитонович, 1896 р. на-
родження, с.Просяне Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Просяному, селянин-

одноосiбник. Арештований 26 березня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 сiчня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1994 роцi.   

БIЛОУС Макар Васильович, 1902 р. народ-
ження, с.Ковалiвка Сватiвського р-ну, українець.    
Проживав у Ковалiвцi, машинiст молотарки к-пу 
iм.Пархоменка. Народним судом Сватiвського р-ну 
17 сiчня 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

БIЛОУС (БIЛОУСОВ) Олександр Митро-
фанович, 1900 р. народження, м.Кремiнна, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, при-
биральник породи шахти "Кремiнна". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БIЛОУС Петро Iванович, 1898 р. народ-
ження, с.Петрiвка, Чернiгiвська обл., українець, ос-
вiта вища. Проживав у м.Лисичанську, маркшейдер 
з-ду "Донсода". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 26 травня 1936 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БIЛОУС Прокiп Григорович, 1896 р. народ-
ження, с.Дiброва Мiловського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Дiбровi, завiдуючий слю-
сарною майстернею к-пу iм.Ленiна. Арештований 5 
травня 1933 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 22 липня 1933 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIЛОУС Прокiп Климович, 1863 р. народ-
ження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, без пев-
них занять. Арештований 4 листопада 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БIЛОУС Харламп Митрофанович, 1886 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнсько-
го р-ну, коваль цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БIЛОУСОВ Андрiй Семенович, 1879 р. на-
родження, с.Петровеньки Слов'яносербського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Петровень-
ках, селянин-одноосiбник. Луганським обласним 
судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БIЛОУСОВ Вiктор Олександрович, 1930 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, електрослюсар шахти iм.Крупської. Лу-
ганським обласним судом 8 серпня 1951 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання зни-
жено до 7 р.  Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIЛОУСОВ Григорiй Iллiч, 1886 р. народ-
ження, м.Суми, українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, механiк з-ду iм.Артема. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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БIЛОУСОВ Дмитро Степанович, 1887 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, селянин-одноосiбник. Постановою Осо-
бливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БIЛОУСОВ Iван Васильович, 1891 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Райгородка Новоайдарського р-ну, тесляр к-пу 
"Тсоавiахiм". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 17 грудня 1943 року засуджений до 
20 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БIЛОУСОВ Iван Григорович, 1900 р. народ-
ження, с.Ч епи л iв ка  Рокитянського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Красний Кут Антрацитiвського р-ну, кочегар пе-
карнi шахти № 152. Вiйськовим трибуналом 383 
стрiлецької дивiзiї 11 травня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 
роцi.   

БIЛОУСОВ Iван Якович, 1900 р. народжен-
ня, с.Стара Соколiвка Ярмолинецького р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, слюсар з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 2 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1967 роцi.    

БIЛОУСОВ Йосип Григорович, 1911 р. на-
родження, с.Астахове Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Астаховому, 
колгоспник к-пу "Заповiти Ленiна". Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 26 грудня 1941 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. 12  листопада 
1947 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР строк покарання знижено до 5 р. 11 м-цiв, з 
ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1971  роцi.    

БIЛОУСОВ Касян Iванович, 1908 р. народ-
ження, с.Пантюхине Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Юр'ївка 
Лутугинського р-ну, член сiльгоспартiлi "Воля". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 вересня 1930 
року засуджений до 2 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОУСОВ Кирило Петрович, 1892 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Без певного мiсця проживання i роботи. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 грудня 1932 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

БIЛОУСОВ Кiндрат Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Семенiвка Барвiнкiвського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, стрiлоч-
ник зал.ст. Новоайдар. Арештований 21 травня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 22 липня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БIЛОУСОВ Климентiй Стефанович, 1882 р. 
народження, с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у с.Свiтле Ста-

робiльського р-ну, тесляр зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Вiйськовим трибуналом 349 стрiлецької 
дивiзiї 30 грудня 1941 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БIЛОУСОВ Костянтин Леонтiйович, 1891 р. 
народження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, 
фельдшер шахти № 1-1-бiс. Арештований 13 бе-
резня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 6 травня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БIЛОУСОВ Микола Андрiйович, 1904 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським об-
ласним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БIЛОУСОВ Михайло Олексiйович, 1897 р. 
народження, с.Коденцово Євдаковського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Перевальську, робiт-
ник шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 22 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БIЛОУСОВ Олексiй Дмитрович, 1909 р. 
народження, с.П етр ов ень ки  Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
ровеньках, селянин-одноосiбник. Луганським об-
ласним судом 3-5 сiчня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БIЛОУСОВ Олексiй Романович, 1876 р. на-
родження, с.Коденцово Євдаковського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Пр о жив а в  у м.Перевальську, конюх 
шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 2 лютого 1938  року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БIЛОУСОВ Павло Дмитрович, 1908 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав  у  м.Краснодонi,   маркшейдер   шахти 
№ 1-бiс. Вiйськовим трибуналом Московського 
вiйськового округу, Росiйська Федерацiя, 1 жовтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БIЛОУСОВ Павло Кирилович, 1915 р. на-
родження, м.Великий Токмак Днiпропетровської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Лу-
ганську, студент художнього технiкуму. Донецьким 
обласним судом 7 червня 1937 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛОУСОВ Пилип Андрiйович, 1897 р. на-
родження, смт Н ов о да р ' їв ка  Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Ровеньки, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 квiтня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БIЛОУСОВ Семен Олександрович, 1878 р. 
народження, с.Ст епа н iв ка  Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Степанiв-
цi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
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наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БIЛОУСОВ Сергiй Кiндратович, 1888 р. на-
родження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, кол-
госпник к-пу "К о м с ом о л ець ". 14 вересня 1937 
року "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БIЛОУСОВ Степан Михайлович, 1903 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 592 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 203 стрiлецької дивiзiї 14 червня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

БIЛОУСОВ Федiр Кiндратович, 1895 р. на-
родження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
завгосп СШ № 5. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР  16 жовтня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БIЛОУСОВ Федiр Олександрович, 1907 р. 
народження, с.Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав в Астахо-
вому, ремонтний робiтник 11-ї дистанцiї колiї Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20 серпня 1945 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.   

БIЛОУСОВ Харламп Федорович, 1902 р. 
народження, с.К iр ов е Бориспiльського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, вагар по прийманню готової продук-
цiї з-ду iм.Якубовського. Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 25 лютого 1950 року засуджений до    
25 р. позбавлення волi. Центральною комiсiєю з 
перегляду справ репресованих 30 червня 1954 року 
строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

БIЛОУСОВ Яким Федорович, 1877 р. на-
родження, с.Новоолександрiвка, Харкiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, конюх шахти № 17-17-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 3 березня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛОУСОВ Якiв Михайлович, 1902 р. на-
родження, с.Просяне Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Розкiшне Лутугин-
ського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Луган-
ським обласним судом 31 травня 1946 року засуд-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БIЛОУСОВА Катерина Кирилiвна, 1912 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, освiта по-
чаткова. Проживала в м.Алч ев с ьк у, облiковець 
Алчевського будтресту. 25 грудня 1932 року "Трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

БIЛОУСОВА Катерина Петрiвна, 1900 р. 
народження, с.О син ов е Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Осиново-

му, без певних занять. Луганським обласним судом 
9 червня 1950 року засуджена до 25 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

БIЛОУСОВА Марiя Василiвна, 1898 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українка, освiта середня. 
Проживала в м.Алмазна Стахановської мiськради, 
без певного мiсця роботи. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 29 грудня 1932 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

БIЛОУСОВА Марiя Пантелiївна, 1924 р. 
народження, х. Красний, Аксайський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта н/се-
редня. Проживала в с.Улянiвка Ровенькiвської 
мiськради, рахiвниця к-пу iм.Ульянової. Арешто-
вана 4 червня 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 7 серпня 1943 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БIЛОУСОВА Марiя Степанiвна, 1891 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, ук-
раїнка, освiта п оча т ков а . Проживала в Новоми-
кiльському, не працювала. Луганським обласним 
судом 9 липня 1951 року засуджена до 25 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БIЛОЦЕРКIВСЬКА Марiя Юхимiвна, 1921 р. 
народження, с.Кирикiвка Охтирського р-ну Сумсь-
кої обл., українка, освiта н/середня. Проживала в 
м.Лисичанську, домогосподарка. Луганським об-
ласним  судом  8 серпня  1951  року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 року Верхов-
ним судом УРСР строк покарання знижено до 7 р. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.   

БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Карпо Павлович, 
1901 р. народження, с.Свистунiвка Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Зо-
ринську Перевальського р-ну, робiтник вiддiлу 
капiтальних робiт шахти "Никанор". Арештований 
16 липня 1938 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Петро Борисович, 
1912 р. народження, с.Первомайськ Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник з-ду "Донсода". Лугансь-
ким обласним судом 13 жовтня 1951 року засудже-
ний до 25 р. позбавлення волi. 4 серпня 1954  року 
Верховним судом УРСР строк покарання знижено 
до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БIЛОЦЕРКIВСЬКИЙ Юхим Петрович, 
1905 р. народження, м.Черкаси Київської обл., 
єврей, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
керуючий базою тресту "Головкондитер". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

БIЛОШАПКА Володимир Якимович, 1895 р. 
народження, с.Склярiвка Хотінського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Сватове, голова 
райвиконкому. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    
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БIЛОШАПКА Наталiя Григорiвна, 1898 р. 
народження, с.Прилєпи Пристєнського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українка, освiта се-
редня. Проживала в м.Сватове, не працювала. Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1958 роцi.   

БIЛОШИЦЬКИЙ Нестір Григорович, 1874 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець. Про-
живав у Слов'яносербську, н iч ний  ст ор о ж к-пу 
"Об'єднана праця". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 26 серпня 1939 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛУХА Павло Панасович, 1902 р. народ-
ження, с.Василiвка Шепетiвського р-ну Хмельниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, колiйний робiтник зал.ст. Луганськ. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 
липня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIЛУХА Степан Матвiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Буда-Орлiвець Городищенського р-ну Ки-
ївської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Красний Луч, завiдуючий службою вентиляцiї 
шахти № 21. Арештований 14 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10-11 квi-
тня 1939 року виправданий Луганським обласним 
судом.  Реабiлiтований у 1939 роцi.   

БIЛУЩЕНКО Омелян Олександрович, 
1896 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, директор рай-
промкомбiнату. Арештований 31 березня 1943 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 лис-
топада 1944 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БIЛЬКО Iван Прокопович, 1878 р. народ-
ження, с.Сурмачiвка Роменського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Артемiвську Перевальського р-ну, кучер кiнного 
двору шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БIЛЬСЬКА Ганна Георгiївна, 1914 р. народ-
ження, с.Ка р в ин iв ка  Дзержинського р-ну Вiн-
ницької обл., українка, освiта початкова. Прожива-
ла в м.Антрацитi, не працювала. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 травня 
1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

БIЛЬСЬКА Ганна Олексiївна, 1920 р. на-
родження, с.Осинове Новопсковського р-ну, укра-
їнка, освiта середня. Проживала в с.Курячiвка Ста-
робiльського р-ну, акушерка. Постановою Особ-
ливої наради при МДБ СРСР вiд 24 сiчня 1953 року 
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реабi-
лiтована у 1990 роцi.  

БIЛЬСЬКИЙ Франц Карлович, 1927 р. на-
родження, с.Ширмiвка Погребищенського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Успенка Лутугинського р-ну, прохiдник 
шахти iм.Ленiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 

МВС Київського вiйськового округу 26 листопада 
1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БIЛЯГА Василь Степанович, 1891 р. народ-
ження, с.Лу т iв ка  Радомишльського р-ну Київсь-
кої обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Лутугине, юрисконсульт з-ду № 12 "Кокс". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

БIЛЯНСЬКА Перемога Михайлiвна, 1909 р. 
народження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), укра-
їнка, освiта вища. Проживала в смт Мiлове, голов-
ний лiкар селищної лiкарнi. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 червня 1944 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Постано-
вою УМДБ по Луганськiй обл. вiд 28 червня 1951 
року справу припинено, з ув'язнення звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.  

БIЛЯНСЬКИЙ Василь Андрiйович, 1897 р. 
народження, с.О син ов е Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 414 окремого саперного батальйону 244 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 
17 серпня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIЛЯНСЬКИЙ Григорiй Охрiмович, 1900 р. 
народження, с.О син ов е Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав в Осиновому, 
ветфельдшер к-пу "Червона Україна". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIЛЯНСЬКИЙ Григорiй Семенович, 1881 р. 
народження, с.Григорiвка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), украї-
нець, неписьменний. Проживав за мiсцем народ-
ження, колгоспник к-пу iм.Шевченка. Арештова-
ний 7 липня 1942 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом ета-
пований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 10 
березня 1948 року справу припинено за недове-
денiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

БIЛЯНСЬКИЙ Дмитро Сидорович, 1902 р. 
народження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, та-
бельник к-пу "Червоний колос". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БIЛЯНСЬКИЙ Iван Iванович, 1899 р. на-
родження, смт Ма л ор яза нц ев е Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, вантажник радгоспу iм.Титова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БIЛЯНСЬКИЙ Костянтин Давидович, 1922 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Ма-
лорязанцевому, без певних занять. Арештований 31 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
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нiмецьким окупантам. 25 червня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

БIЛЯНСЬКИЙ Максим Iванович, 1921 р. 
народження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 358 полку 60 дивiзiї. Арештований 2 лис-
топада 1941 року за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. 15 листопада 1941 року виправданий Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 
армiї. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIЛЯНСЬКИЙ Микола Тихонович, 1926 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, не працював. Вiйськовим трибу-
налом Луганського гарнiзону 17 липня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БIЛЯЧЕНКО Андрiй Йосипович, 1907 р. 
народження, с.Климiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi, 
колгоспник к-пу "Зоря комунiзму". Репресований 
двiчi. Арештований 4 серпня 1938 року за звину-
ваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26 серпня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. За таким же 
звинуваченням арештований 20 лютого 1942 року. 
3 липня 1942 року виправданий Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової 
частини 1080. Реабiлiтований вiдповiдно у 1938 i 
1942 роках. 

БIНДИК Карл Карлович, 1882 р. народжен-
ня, с.Кальчинiвка Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пере-
можне Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.К.Маркса. Луганським обласним судом 15 квiтня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БIНЕЦЬКИЙ Антон Карлович, 1870 р. на-
родження, с.Л юдв ип iль  Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Куземiвка Сватiвського р-ну, сторож Куп'янсько-
го вiддiлення "Радгосппостачу". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIНЕЦЬКИЙ Михайло Антонович, 1902 р. 
народження, с.Л юдв ип iль  Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Куземiвка Сватiвського р-ну, без певних занять. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БIНЦ-СКУЛЬБIДА Вiталiй Андрiйович, 
1898 р. народження, с.Ставище Ставищенського 
р-ну Київської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Стахановi, вчитель школи № 2. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькій обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

БIНЦ Генрiх Iванович, 1892 р. народження, 
Польща, нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Луганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 15 квiтня 1938 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної нацiо-

налiстичної органiзацiї. 4 липня 1940 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БIНЬКОВСЬКИЙ Владислав Iванович, 
1900 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м.Стахановi, прохiдник шахти iм.Ста-
лiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БIНЬКОВСЬКИЙ Норберт Вiталiйович, 
1896 р. народження, с.Кор ч iв ка  Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Новорозсош Новопсковського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Блюхера. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIРКНЕР Герберт Йоганнович, 1919 р. на-
родження, м.Вiдень, Австрiя, австрiєць, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, електролаборант 
мiськкомунгоспу. Луганським обласним судом 16 
вересня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIРМАН Iван Якович, 1911 р. народження, 
с.Урицьке Люксембурзького р-ну Днiпропетровсь-
кої обл., нiмець, осв i та  п оча т к ов а . Проживав у 
м.Красний Луч, наваловiдбiйник шахти № 21. Вiй-
ськовим трибуналом Харкiвського вiйськового ок-
ругу 12 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БIРНБАУМ Ерiх Федорович, 1899 р. народ-
ження, м.Феодосiя, Кримська АРСР, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, буфетник 
їдальнi цегельного заводу. Особливою нарадою при 
НКВС  СРСР  22  лютого  1938 року  засуджений  
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БIРТ Артур Мартинович, 1905 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Трудовому, бригадир 
к-пу "Роте Октобер". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БIРТ Мартин Готлiбович, 1878 р. народ-
ження, с.Багатiвка Люксембурзького р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Роте Октобер". Репресований двiчi. 
Арештований 8 травня 1934 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1935 року спра-
ву припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiль-
нений. 7 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1963 роках.   

БIРЮК Захар Матвiйович, 1886 р. народ-
ження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм.Пет-
ровського. Арештований 14 вересня 1944 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 
1944 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1944 роцi.   

БIРЮКОВ Анатолiй Васильович, 1924 р. 
народження, м.Бузулук Саратовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
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вав у м.Луганську, учень СШ № 1. Арештований 16 
липня 1939 року за звинуваченням у приналежностi 
до фашистської органiзацiї. До суду не притягався 
за неповнолiттям. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БIРЮКОВ Василь Михайлович, 1896 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у Станично-Лугансько-
му, слюсар автомайстернi на будiвництвi залiзнич-
ної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БIРЮКОВ Василь Сергiйович, 1892 р. на-
родження, с.Дунайка Щигровського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Ста-
хановi, головний гiрничотехнiчний iнспектор трес-
ту "Кадiїввугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховно-
го суду СРСР 20 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БIРЮКОВ Григорiй Анатолiйович, 1927 р. 
народження, смт Ко ми шув а ха  Попаснянського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Коми-
шувасi, пастух к-пу "Червоний гiгант". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 16 квiт-
ня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIРЮКОВ Дмитро Олександрович, вiн же 
МИХАЙЛОВ Дмитро Iванович, 1900 р. народ-
ження, х. Вежа, Мiллеровський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, вантажник шах-
ти iм.Войкова. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
26-27 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIРЮКОВ Iван Аркадiйович, 1889 р. народ-
ження, м.Красний Луч, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Красний Кут Антрацитiвського 
р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 липня 1942 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БIРЮКОВ Iван Тимофiйович, 1932 р. на-
родження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. Луганським обласним судом 
21 червня 1948 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БIРЮКОВ Iван Устинович, 1914 р. народ-
ження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 36 танкового полку. Арештований 12 сiчня 
1943 року за звинуваченням у п о с обниц тв i  нi-
мецьким окупантам. 19 лютого 1943 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БIРЮКОВ Iван Якович, 1923 р. народжен-
ня, м.Ровеньки, українець, освiта середня. Вiйсько-
вослужбовець, рядовий 24 винищувальної бригади. 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 13 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

БIРЮКОВ Iлля Андрiйович, 1906 р. народ-
ження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 

Проживав у смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
складач вагонiв зал.ст. Петровеньки. Вiйськовим 
трибуналом 393 стрiлецької дивiзiї 10 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.   

БIРЮКОВ Лаврентiй Васильович, 1908 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, поштовий агент. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БIРЮКОВ Леонтiй Сергiйович, 1893 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, крiпильник шахти № 12. 
Арештований 23 червня 1938 року за звинувачен-
ням у причетностi до шпигунсько-диверсiйної орга-
нiзацiї. 20  грудня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БIРЮКОВ Михайло Григорович, 1920 р. 
народження, м.Р ов е ньки , українець. Проживав у 
Ровеньках, директор школи в с.Орiхове Антраци-
тiвського р-ну. Особливою нарадою при МВС 
СРСР 8 квiтня 1946 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIРЮКОВ Михайло Iванович, 1895 р. на-
родження, с.Ар с ент ьєв ка  Становлянського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у м.Краснодонi, експедитор 
радгоспу "Труд гiрника". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 4 сiчня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БIРЮКОВ Терентiй Андрiйович, 1907 р. на-
родження, с.Грибуваха Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Грибувасi, 
не працював. Арештований 28 лютого 1942 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 8 травня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIРЮКОВ Тимофiй Iванович, 1894 р. на-
родження, с.Алексєєвка, Воронезька обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, не працював. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ 13 листопада 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

БIРЮКОВ Тихiн Лекандрович, м.Вахруше-
ве Краснолуцької мiськради. Проживав у Вахруше-
вому, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 15 травня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу заочно. 1 жовтня 1942 року Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БIРЮКОВ Федiр Кононович, 1897 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Станично-Луганському, 
коваль Луганського з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 
роцi.   
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БIРЮКОВ Юхим Iванович, 1890 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Зимогiр'я Слов'яно-
сербського р-ну, рахiвник шахти вапняного з-ду. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

БIРЮКОВА Антонiна Павлiвна, 1910 р. на-
родження, м.Лисичанськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в Лисичанську, офiцiантка їдальнi з-ду 
"Донсода". Арештована 23 квiтня 1943 року за зви-
нуваченням у спробi перейти лiнiю фронту на бiк 
нiмецьких вiйськ. 3 червня 1943 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.  

БIРЮКОВА Елла Василiвна, 1920 р. народ-
ження, с.Ка р а ла р  Євпаторiйського р-ну, Кримсь-
ка АРСР, нiмкеня, освiта н/середня. Проживала в 
м.Ровеньки, не працювала. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року засуджена 
до 5 р. позбавлення волi як соцiально небезпечний 
елемент. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БIРЮКОВА Марiя Iванiвна, 1908 р. народ-
ження, м.Красний Луч, українка, неписьменна. 
Проживала в м.Мiусинську Краснолуцької мiськра-
ди, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 15 травня 1942 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. 1 жовтня 1942 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з ув'язнення звiльнена. Реабiлiтована у 
1942 роцi.    

БIРЮКОВА-ПАНКРАТОВА Оксана Васи-
лiвна, 1905 р. народження, с.Рядчино Валдайського 
р-ну Ленiнградської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянка, освiта початкова. Проживала в м.Антрацитi, 
домогосподарка. 3 липня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськової частини 1125 засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

БIРЮКОВА Полiна Василiвна, 1918 р. на-
родження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, освiта середня. Проживала в м.Рубiжне, 
тимчасово не  працювала. Вiйськовим трибуналом 
6 армiї 14 червня 1943 року засуджена до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтована  у  1992 роцi.    

БIРЮЧИНСЬКА Олександра Дмитрiвна, 
1922 р. народження, с.Васютинцi Iрклiївського р-ну 
Київської обл., українка, освiта н/середня. Прожи-
вала в смт Станично-Луганське, тимчасово не пра-
цювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 
жовтня 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1972 роцi.    

БIРЮЧКОВ Василь Афiногенович, 1898 р. 
народження, х. Каюров, Верхньодонськой р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Л у га н ськ у, вантажник 
пiщаного кар'єру. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 лютого 1934 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БIСКУП Алiзiй Iванович, 1884 р. народ-
ження, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Вишне-
ве Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.РПК. 

Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БIСКУП Йосип Остапович, 1878 р. народ-
ження, с.Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верхня 
Покровка Старобiльського р-ну, комiрник к-пу 
iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.   

БIСКУП Том (Тимофiй) Олексiйович, 1912 р. 
народження, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
кол.с.Круте Пiдгорiвської сiльради Старобiльського 
р-ну, колгоспник к-пу iм.Дими тр ов а . "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БIТ-ВIЗИРОВ Григорiй син Давида, 1907 р. 
народження, Iр а н , а с сир i єць , освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, чистильник взуття артiлi 
"Промпобут". Арештований 17 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 31 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БIТНЕР Август Вiльгельмович, 1907 р. на-
родження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Рудiв-
ка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Серп i 
Молот". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БIТНЕР Адольф Вiльгельмович, 1911 р. на-
родження, с.Грушка Володарського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бон-
дарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Во-
ровського. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIТНЕР Володимир Адольфович, 1902 р. 
народження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Червона хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БIТНЕР Емiль Карлович, 1877 р. народ-
ження, с.Чернякiвка Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вовко-
даєве Новоайдарського р-ну, сторож споживчого 
кооперативу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БIТНЕР Карл Охрiмович, 1884 р. народ-
ження, к.Ясинiвка Люксембурзького р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Федорiвка Краснолуцької мiськради, не працював. 
Арештований 10 травня 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 1933 року 
справу припинено за  вiдсутнiстю складу злочину, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БIТНЕР Микола Костянтинович, 1904 р. 
народження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради 
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Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, техпрацiвник 
сiльради. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 лютого 1934 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БIТНЕР Олександр Адольфович, 1898 р. на-
родження, к.Марiєнфельд, Донецька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с.Мирське Бла-
гiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, бджо-
ляр к-пу "Червона хвиля". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БIТНЕР Фрiдрiх Вiльгельмович, 1884 р. на-
родження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кась-
кiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшо-
вицький штурм". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIТЮКОВА Олена Сергiївна, 1914 р. на-
родження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Вiльнонаймана робiтни-
ця 80 району авiацiйного базування. Вiйськовим 
трибуналом цього вiйськового пiдроздiлу 23 листо-
пада 1942 року засуджена до   10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БIХ Густав Iванович, 1888 р. народження, 
с.Маковицi Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, тесляр-приватник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIХ Евальд Iванович, 1902 р. народження, 
с.Маковицi Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Олек-
сiївка Новоайдарського р-ну, тесляр Олексiївської 
МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БIХ Едуард Едуардович, 1902 р. народжен-
ня, с.Лодзянiвка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Маркiв-
ка, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIХ Олександр Людвiгович, 1904 р. народ-
ження, к.Юстинiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Сва-
тове, колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

БIХ Рейнгольд Людвiгович, 1900 р. народ-
ження, с.Ма к ов иц i Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, грабар тресту "Пiвденжитлобуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БIХЛЕР Данило Карлович, 1873 р. народ-
ження, Польща, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, тесляр 
тресту "Водоканалбуд". Арештований 28 листопада 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-

тацiї. 8 березня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БIХЛЕР Олександр Данилович, 1916 р. на-
родження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нi-
мець. Проживав в Iванiвцi, колгоспник к-пу "Роте 
Фане". Особливою "трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БIШЛЕР Август Августович, 1906 р. народ-
ження, Мелiтопольський р-н Запорiзької обл., нi-
мець, осв i та  с ер едн я . Проживав у с.Євсуг Бiло-
водського р-ну, рахiвник-бухгалтер райспоживспiл-
ки. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БIШЛЕР Василь Густавович, 1908 р. народ-
ження, с.Широке Чубарського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
охоронник пивзаводу. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БIЯТЕНКО Олександр Корнiйович, 1894 р. 
народження, м.Артемiвськ Донецької обл., украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Алчевську, по-
мiчник головного механiка з-ду iм.Косiора. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЛАГОДЕТЕЛЄВ Олексiй Самiйлович, 
1886 р. народження, с.Стар Дятьковського р-ну Ор-
ловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, рiзальник 
скла склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЛАЖЕВИЧ Борис Адамович, 1898 р. на-
родження, с.Велике Село Лiдської мiськради Грод-
ненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта вища. Про-
живав у м.Стахановi, iнженер шахти № 4-2-бiс. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1976 роцi.    

БЛАЖЕВИЧ Вiктор Адамович, 1893 р. на-
родження, с.Велике Село Лiдської мiськради Грод-
ненської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськради, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 22 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БЛАЖIЄВСЬКИЙ Бронiслав Вiкентiйович, 
1898 р. народження, с.Лип'яни Коростенського р-ну 
Житомирської обл., поляк, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Лисичансь-
ку, газiвник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1984 роцi.   

БЛАЖIЄВСЬКИЙ Роман Йосипович, 1894 р. 
народження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Пе-
редiльське Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Фрунзе. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
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СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЛАЖКО Данило Якович, 1885 р. народ-
ження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Дяковому, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Арештований 24 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 21 березня 1930 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiд-но у 1930 i 
1989 роках. 

БЛАЖКО Костянтин Григорович, 1907 р. 
народження, м.Костянтинiвка Донецької обл., ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
десятник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду 
Наркомату шляхiв. Арештований 17 серпня 1936 
року за звинуваченням у поширеннi антирадянсь-
ких анекдотiв. 20 грудня 1936 року виправданий 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi,       
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936  роцi.    

БЛАШКО Варфоломiй Гнатович, 1895 р. 
народження, с.Н емир инц i  Городоцького р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у  с.Чабанiвка  Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Кагановича. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.   

БЛЕЄР Аполлон Дмитрович, 1896 р. народ-
ження, с.Софiївка Черкаського р-ну Київської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м.Сватове, ди-
ректор маслобази "Облкоопмолпрому". Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 15 липня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу i того ж дня страчений.  
Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БЛЕЗIНГ Альфред Фрiдрiхович, 1888 р. на-
родження, м.Лодзь, Польща, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м.Луганську, технiчний директор текс-
тильної фабрики. Арештований 10 травня 1937 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної фашистської органiзацiї. 3 вересня 
1937 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БЛЕЙДЕ Фердiнанд Михайлович, 1868 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, колгоспник к-пу "Красний Луч". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЛЕЙХ Арнольд Адольфович, 1916 р. на-
родження, с.Грiнталь Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець. Проживав у с.Курячiвка Маркiвського 
р-ну, конюх сiльської школи. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЛЕХ (БЛЕЙХ) Артур Августович, 1912 р. 
народження, с.Болярка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Червоноармiйське Бiлокуракинського р-ну, 
тесляр зернорадгоспу "Червоноармiєць". Особли-

вою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЛЕХ Фрiдрiх Емiльович, 1903 р. народ-
ження, м.Новоград-Волинський Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Курячiвка 
Маркiвського р-ну, тесляр к-пу "Країна Рад". Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЛЕХЕРОВ Якiв Григорович, 1903 р. на-
родження, с.Андрiївка Бердянського р-ну Запорiзь-
кої обл., єврей, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, заступник головного iнженера з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР 5 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiто-
ваний у 1957 роцi.   

БЛЄДНОВ Олексiй Михайлович, 1924 р. 
народження, с.Червоний Жовтень Станично-Лу-
ганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйсь-
ковослужбовець, рядовий вiйськової частини 
00131. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 ве-
ресня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БЛИЗНЮК Григорiй Леонтiйович, 1903 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, директор з-ду iм.20-рiччя 
Жовтня. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЛИЗНЮКОВ Iван Захарович, 1910 р. на-
родження, м.Лисичанськ, у кр а їн ець , освiта 
н/середня.  На час арешту член ВКП(б). Вiйськово-
службовець, рядовий 81 окремого зенiтно-артиле-
рiйського дивiзiону. Вiйськовим трибуналом Вол-
гоградського вiйськового округу 6 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1996 роцi.   

БЛИЗНЮКОВ Степан Костянтинович, 
1876 р. народження, м.Луганськ, українець, непись-
менний. Проживав у Луганську, селянин-одноосiб-
ник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий за межi Ук-
раїни. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЛИНКОВ Олексiй Петрович, 1885 р. на-
родження, м.Рязань, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Член ВКП(б) у 1930-1943 рр. 
Проживав у м.Луганську, майстер ливарного цеху 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 13 грудня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.   

БЛИНОВ Пилип Федотович, 1883 р. народ-
ження, сл. Стара Кріуша Петропавловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, архiва-
рiус вiддiлу головного металурга з-ду iм.Вороши-
лова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БЛИНОВ Прокiп Порфирович, 1892 р. на-
родження, с.Кр я к iв ка  Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
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селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

БЛИНОВ Феодосiй Iванович, 1900 р. народ-
ження, м.Тула, Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та н/вища. Проживав у с.Дякове Антрацитiвського 
р-ну, начальник полiтвiддiлу Дякiвської МТС. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1935 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

БЛИНСЬКИЙ Олексiй Васильович, 1915 р. 
народження, ст-ця Урупська, Краснодарський край, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, старшина 610 стрiлецького 
полку 243 стрiлецької дивiзiї. До призову в армiю 
проживав у м.Свердловську. Вiйськовим трибуна-
лом Казанського гарнiзону, Татарська АРСР, 5 лис-
топада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БЛИНЦОВ Трохим Прокопович, 1901 р. на-
родження, с.Пр е обр а ж енн е Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, тесляр к-пу "Вiльний степ". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 17 верес-
ня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЛИХIН Кузьма Єфремович, 1923 р. народ-
ження, с.Незнань Климовичеського р-ну Калiнiнсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, рядовий 142 мiно-
метного полку. До призову проживав у м.Лисичан-
ську. Вiйськовим трибуналом 132 стрiлецької дивi-
зiї 9 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 26 липня 1946 року строк покарання знижено 
до 4 р. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БЛИЩИК Карпо Васильович, 1896 р. на-
родження, Пiнський повiт Мiнської губернiї, поляк, 
освiта початкова. Проживав у с.Гармашiвка Бiло-
водського р-ну, колгоспник к-пу "1 Травня". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БЛIВЕРНЕЦ Карл Фрiдрiхович, 1895 р. на-
родження, с.П ер е мо жн е  Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмей-
кине Краснодонського р-ну, тесляр м'ясомолочного 
радгоспу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БЛIФЕРНIЦ Едуард Карлович, 1896 р. на-
родження, с.Карлiвка, Донецька обл., нiмець, освiта 
початкова.  Проживав у  м.Алчевську,  монтажник 
з-ду iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЛIФЕРНIЦ Карл Михайлович, 1870 р. на-
родження, х. К люч ник ов , Люксембурзький р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Алчевську, не працював. Київським обласним 
судом 29 жовтня 1935 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

БЛIФЕРНIЦ Олександр Iванович, 1893 р. 
народження, с.Новомихайлiвка Марiупольського 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, вантаж-
ник шахти № 5. Київським обласним судом 29 
жовтня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЛОК Генрiх Давидович, 1907 р. народжен-
ня, к.Богомазовка, Самарська обл., Росiйська Фе-
дерацiя, нiмець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, викладач нiмецької мови СШ № 20. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БЛОК Степан Васильович, 1912 р. народ-
ження, с.Коноплянiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 10 дивiзiону 67 полку вiйськ НКВС. Ареш-
тований 1 сiчня 1936 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 1936 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притяг-
нення до суду. Реабiлiтований у 1936 роцi.  

БЛОХА Леонiд Дем'янович, 1923 р. народ-
ження, м.Св а тов е, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 812 стрiлецького 
полку 304 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом Саратовського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 
28 серпня 1943 року засуджений до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БЛОХIН Василь Федорович, 1896 р. народ-
ження, м.Алчевськ, росiянин, освiта початкова. На 
час арешту член ВКП(б). Проживав в Алчевську, 
начальник цеху ширвжитку з-ду iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.   

БЛОХIН Юхим Олексiйович, 1894 р. народ-
ження, с.Тавiльжанка Дворiчанського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, крiпильник шахти iм.Мельникова.  
Спецколегiєю Донецького обласного суду 7 лютого 
1936 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БЛОШЕНКО Дмитро Панасович, 1921 р. 
народження, с.Богдановка, Курська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, прохiдник шахти № 5. Луганським 
обласним судом 8 березня 1946 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БЛОШЕНКО Юхим Васильович, 1895 р. 
народження, с.Велика Михайловка Новооскольсь-
кого р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Кремiнна, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БЛУДОВ Петро Кiндратович, 1920 р. народ-
ження, с.Осикове Бiлокуракинського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ко-
мандир взводу зв'язку мiнометного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 28 окремої стрiлецької 
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бригади 9 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БЛУДОВ Трохим Абрамович, 1871 р. народ-
ження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiя-
нин, неписьменний. Проживав у м.Лисичанську, 
машинiст вентиляцiї шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БЛУЖНЕВСЬКИЙ Владислав Гнатович, 
1882 р. народження, с.Бiлогородка Iзяславського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Городище Бiловодського р-ну, сторож 
пункту "Заготзерно". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЛЮДIН Володимир Павлович, 1892 р. на-
родження, с.Петрушиново Єпiфанського р-ну Туль-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, майстер 
Штердресу. Арештований 12 грудня 1930 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 27 липня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЛЮМ Володимир Готлiбович, 1914 р. на-
родження, к.Калiнiне Люксембурзького р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Блюхера. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЛЮМ Iван Готлiбович, 1903 р. народжен-
ня, с.Кам'янське Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пер-
шозванiвка Лутугинського р-ну, бригадир  к-пу 
"Озет". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1971 роцi.    

БЛЮМГАРДТ Олександр Омелянович, 
1908 р. народження, м.Одеса, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, слюсар прокатного 
цеху з-ду iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  10 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БЛЮМЕНФЕЛЬД Людвiг Данилович, 1916 р. 
народження, Угорщина, угорець, освiта середня. 
Проживав у м.Луганську, токар з-ду iм.Якубовсь-
кого. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 сер-
пня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БЛЮМШТЕЙН Абрам Венiамiнович, 1906 р. 
народження, смт Любань Любанського р-ну Мiнсь-
кої обл., Бiлорусь, єврей, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Красний Луч, робiтник шахти № 17-17-бiс. 
Арештований 7 серпня 1938 року за звинува-
ченням у приналежностi до агентури iноземної 
розвiдки.  25 серпня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БЛЯХЕРОВ Борис Абрамович, 1890 р. на-
родження,с.Журавичi Биховського р-ну Могильов-
ської обл., Бiлорусь, єврей, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, майстер-кравець швейної 
майстернi № 4. Постановою Особливої наради при 

МДБ СРСР вiд 31 серпня 1949 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОББ (БООБ) Валентин Iванович, 1900 р. 
народження, к.Розенфельд, Запорiзька обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Ковпакове Ан-
трацитiвського р-ну, тесляр вагонного парку зал.ст. 
Щотове. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

БОББ Веронiка Iванiвна, 1910 р. народжен-
ня, к.Барбаштадт, Днiпропетровська обл., нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка Ан-
трацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". 
Арештована 21 листопада 1937 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. 27 лютого 1938 року з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.  

БОББ Густав Валентинович, 1877 р. народ-
ження, к.Г ейд е льб ер г  Великотокмацького р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 лютого 1930 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОББ Еммануїл Петрович, 1912 р. народ-
ження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, кол-
госпник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОББ Олександр Петрович, 1906 р. народ-
ження, с.Iщенка Пришибського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, зчiплювач вагонiв транспортного 
цеху тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОББ Павло Валентинович, 1883 р. народ-
ження, с.Iванiвка, Запорiзька обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антраци-
тiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 
лютого 1930 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БОББ (БООБ) Петро Валентинович, 1885 р. 
народження, к.Г ейд е льб ер г  Великотокмацького 
р-ну Запорiзької обл., нiмець, о св i та  п оча т к ов а . 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОББ (БООБ) Семен Антонович, 1906 р. 
народження, к.Єлизаветiвка Червоноармiйського 
р-ну Запорiзької обл., нiмець, о св i та  п оча т к ов а . 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
стрiлочник зал.ст. Верхнiй Нагольчик. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 листопада 1937 року 
засуджений до р оз стр iл у. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БОББ (БООБ) Семен Якович, 1912 р. на-
родження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта п оча тк ов а . Проживав у Козакiвцi, 
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зчiплювач вагонiв зал.ст. Браунiвка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БОББ Христина Йосипiвна, 1896 р. народ-
ження, с.Пи сь ме нн е, Днiпропетровська обл., нiм-
кеня, освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте 
Фане". Арештована 21 листопада 1937 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 19 лютого 1938 року справу припинено,  
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БОББ (БООБ) Якiв Якович, 1900 р. народ-
ження, к.Єлизаветiвка Червоноармiйського р-ну За-
порiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, робiтник 
зал.ст. Ковпакове. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОБЕР Джон Лаврентiйович, 1932 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, слюсар мехсклозаводу. 
Луганським обласним судом 13 вересня 1951 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 4 серпня 
1954 року  Верховним судом УРСР строк покаран-
ня знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОБЕР Ксенiя Iванiвна, 1906 р. народження, 
смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, українка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Лисичанську, сто-
рож шахти "Матроська". Луганським обласним су-
дом 8 серпня 1951 року засуджена до 25 р. поз-
бавлення волi. 26 сiчня 1955  року Верховним су-
дом УРСР мiру покарання знижено до 7 р. Реабiлi-
тована у 1989 роцi.   

БОБЕР Мар'ян Володимирович, 1905 р. на-
родження, с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ко-
лядiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

БОБИР Григорiй Євтихiйович, 1888 р. на-
родження, смт Н ов о св iт л iв ка  Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
восвiтлiвцi, не працював. Арештований 17 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 2 квiтня 1943 року справу припине-
но за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БОБИР Iван Тимофiйович, 1908 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
заступник командира роти 77 полку 80 стрiлецької 
дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
червня 1942 року засуджений до позбавлення волi 
до закiнчення вiйни. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

БОБКО Георгiй Матвiйович, 1911 р. народ-
ження, м.Донецьк, українець, освiта середня. Про-
живав у м.Лисичанську, монтер шахти iм.Балиць-
кого. Донецьким обласним судом 27 грудня 1935 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

БОБКОВ Олексiй Васильович, 1925 р. на-
родження, с.Коптєво Знаменського р-ну Орловської 

обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у с.Березiвське Попаснянського 
р-ну, колгоспник к-пу "Донбас". Арештований 2 
червня 1942 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де пiзнiше не вия-
влений. 6 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення з реабiлiтацiєю.    

БОБОВИЧ Iван Андрiйович, 1882 р. народ-
ження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав 
у м.Лисичанську, тесляр склозаводу "Пролетар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОБОВНИКОВ Єлисей Васильович, 1888 р. 
народження, с.Петрiвське Сватiвського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Петрiвському, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 5 травня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОБОК (БОБАК) Iван Гаврилович, 1890 р. 
народження, с.Панчеве Новомиргородського р-ну 
Кiровоградської обл., молдаванин, освiта початко-
ва. Проживав у м.Алчевську, возiй пошти мiської 
контори зв'язку. Луганським обласним судом 19 
липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОБОШКО Федiр Давидович, 1891 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, паровозний майстер депо 
Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОБРИКОВ Полiкарп Олексiйович, 1873 р. 
народження, с.Куряче Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Курячому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОБРИЦЬКИЙ Митрофан Якимович, 1894 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ан-
трацитi, головний механiк шахти № 8-9. Арешто-
ваний 31 серпня 1933 року за звинуваченням у 
шкiдництвi на шахтi. 5 лютого 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОБРИШЕВ Семен Дмитрович, 1911 р. на-
родження, с.Передiльське Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, не працю-
вав. Донецьким обласним судом 10 серпня 1936 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.  

БОБРИШЕВ Федiр Андрiйович, 1870 р. на-
родження, с.Лобачеве Станично-Луганського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Лобачевому, 
не працював. Вiйськовим трибуналом 259 стрiлець-
кої дивiзiї 15 квiтня 1943 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОБРИЩЕВ Олександр Олександрович, 
1881 р. народження, м.Кобеляки Полтавської обл., 
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росiянин, освiта вища. Проживав у м.Луганську, 
головний металург з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 15 жовтня 1938 року за звинува-
ченням у приналежностi до диверсiйно-шкiдниць-
кої органiзацiї. 15 серпня 1940 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.  

БОБРОВ Дмитро Дмитрович, 1878 р. народ-
ження, с.Балхуни Владимирського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Марiуполi Донецької 
обл., конюх кiнного двору "Доннархарчу". Лугансь-
ким обласним судом 27 лютого 1941 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БОБРОВА Тамара Михайлiвна, 1914 р. на-
родження, м.Луганськ, українка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 
року визнана соцiально небезпечним елементом i 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1987 роцi.    

БОБРОВНИКОВ Василь Миколайович, 
1917 р. народження, смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 39 стрiлецького полку 225 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 
26 грудня 1941 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОБРОВНИКОВ Iван Васильович, 1880 р. 
народження, с.Горошки Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, диспетчер 
служби експлуатацiї 1-ї дiльницi "Лисхiмбуду". 
Арештований 8 березня 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 1 квiтня 1933 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    

БОБРОВСЬКИЙ Трохим Йосипович, 1895 р. 
народження, с.Червоний Оскiл Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, заготiвельник райспожив-
спiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

БОБРУХIН (БОДРУХIН) Iлля Iванович, 
1908 р. народження, х. Прогной, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, робiт-
ник з-ду iм.Ворошилова. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОВА Iлля Iванович,  1900 р.  народження, 
х. Тихновий, Хорольський р-н Полтавської обл., ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, викладач ветеринарної школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОВА Микола Андрiйович, 1926 р. народ-
ження, с.Затишне Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 42 
полку прикордонних вiйськ НКВС. Вiйськовим 

трибуналом вiйськ НКВС Туркменської РСР 29 
листопада 1943 року засуджений до 20 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОВIН Митрофан Федорович, 1885 р. на-
родження, м.Павловськ Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Ровеньки, без певних занять. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 6 серпня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БОВКУН Iван Михайлович, 1889 р. народ-
ження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
крiпильник шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

БОВКУН Михайло Пантелiйович, 1868 р. 
народження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, о св i та  п оча т ков а . Проживав у м.Лу-
ганську, конюх мiськкомунпостачу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОВКУН Олексiй Пантелiйович, 1885 р. на-
родження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, о св i та  поча тк ов а . Проживав у м.Лу-
ганську, без певного мiсця роботи. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

БОВУЛ Никанор Юхимович, 1894 р. народ-
ження, смт Нижнє Первомайської мiськради, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у с.Орiхове По-
паснянського р-ну, стрiлочник роз'їзду 50 кiло-
метра Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Лiнiйним су-
дом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 30 березня 1937 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.   

БОГАЄНКО Олександр Iванович, 1896 р. 
народження, с.Слов'янка Межiвського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м.Луганську, вчитель школи № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

БОГАТИКОВ Олександр Iллiч, 1925 р. на-
родження, с.Ка за ки  Єлецького р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, листоноша 
мiськвiддiлу зв'язку. Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 15 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 24 лютого 
1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОГАТИКОВ Серафим Андрiйович, 1903 р. 
народження, с.Казаки Єлецького р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, робiтник шахти № 3-4. Арештований 31 
травня 1943 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 9  липня 1943 року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   
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БОГАТИР Степан Антонович, 1890 р. на-
родження, с.Л юдв ип iль  Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Коломийчиха Сватiвського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Яковлєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОГАТИРЬОВ Василь Федорович, 1910 р. 
народження, м.Пер в о ма йс ьк , українець, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, член обслуги 117 
польового армiйського хлiбозаводу. Арештований 
15 лютого 1942 року за звинуваченням у зв'язках з 
агентурою нiмецької розвiдки. 7 березня 1942 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БОГАТИРЬОВ Iван Йосипович, 1910 р. на-
родження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, майстер електропiдстанцiї. Ареш-
тований 23 квiтня 1946 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 23 серпня 1946 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1946 роцi.  

БОГАТИРЬОВ Iлля Миронович, 1912 р. на-
родження, х. Диченський, Каменський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Довжик Ровенькiвської 
мiськради, робiтник кам'яного кар'єру. Луганським 
обласним судом 13 червня 1941 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1992 
роцi.   

БОГАТИРЬОВ Кузьма Григорович, 1908 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськ-
ради, росiянин, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, старшина 207 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 удар-
ної армiї 17 квiтня 1948 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi.  Постановою Президiї Верховної 
Ради СРСР вiд 9 травня 1956 року вiд подальшого 
вiдбуття покарання звiльнений. Реабiлiтований у 
1998 роцi.  

БОГАТИРЬОВА Галина Володимирiвна, 
1908 р. народження, с.Богатирьово Горшеченського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Успенка Лу-
тугинського р-ну, не працювала. Донецьким облас-
ним судом 14 липня 1935 року засуджена до 2 р. 6 
м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

БОГАТЧЕНКО Михайло Iванович, 1897 р. 
народження, с.Городище Петрiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, крiпильник шахти № 14. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОГАЦЬКИЙ (БОГАТСЬКИЙ) Максим 
Макарович, 1891 р. народження, с.Дирдин Горо-
дищенського р-ну Київської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, крiпильник 
шахти № 10. Репресований двiчi. 27 вересня 1937 
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Постановою Осо-
бливої наради при МДБ СРСР вiд 14 вересня 1949 

року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

БОГАЧ Олександр Миколайович, 1892 р. 
народження, м.Костянтинiвка Донецької обл., укра-
їнець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, тех-
нiк-будiвельник на спорудженнi мiжрайлiкарнi. Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 
червня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОГАЧЕНКО Тихiн Павлович, 1904 р. на-
родження, м.Попасна, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Попаснiй, диспетчер служби руху 
зал.ст. Попасна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 травня 1944 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОГАЧОВ Гаврило Iванович, 1892 р. на-
родження, х. Дубовой, Бiлокалитвинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, сторож клубу 
iм.Луначарського. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГАЧОВ Гаврило Iванович, 1914 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 132 окремого автотранспортного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 28 армiї 3 квiтня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1967 роцi.    

БОГАЧОВ Дмитро Степанович, 1897 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорi-
ченському, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БОГАЧОВ Матвiй Петрович, 1872 р. на-
родження, смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiров-
ську, кучер тресту "Кiроввугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГАЧОВ Микола Захарович, 1897 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, вибiйник шахти iм.Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОГАЧОВ Олександр Трохимович, 1898 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Нагольно-Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 
липня 1932 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БОГАЧОВ Семен Семенович, 1882 р. на-
родження, с.Верхня Вiльхова Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Вiльховiй, працiвник райкомунгоспу. 
Арештований 18 березня 1946 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 14 червня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1995 роцi.  



Назвемо всіх поіменно 
 

 373

БОГАЧОВ Федiр Федорович, 1908 р. народ-
ження, м.Шахти Ростовської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, механiк шахти № 25-бiс. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 30 
червня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОГАЧОВ Якiв Юхимович, 1902 р. народ-
ження, с.Монастирщино Могильовської губернiї, 
Бiлорусь, єврей, освiта н/середня. До призову про-
живав у м.Луганську. Вiйськовослужбовець, помiч-
ник командира батальйону по госпчастинi 683 арт-
полку 214 стрiлецької дивiзiї. Арештований 28  
квiтня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 24 квітня 1943 року мірою покарання визна-
чено строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БОГДАЛАНОВА (БОДОЛАНОВА) Ганна 
Антонiвна, 1890 р. народження, м.Стаханов, ук-
раїнка, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання і роботи. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi 22-26 вересня 1935 року засуджена до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БОГДАЛИНОВ Iван Савелiйович, 1893 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, без певних занять. 
Арештований 8 червня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни, де пiзнiше не вияв-
лений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОГДАНОВ Андрiй Гнатович, 1907 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий госпвзводу 19 за-
пасної стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 
Уральського вiйськового округу 14 липня 1943 ро-
ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.   

БОГДАНОВ Вiталiй Васильович, 1927 р. 
народження, м.Р ов е ньки , українець, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Луганську, школяр, учень 8 
класу. Арештований 29 травня 1943 року за звину-
ваченням у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 
14 серпня 1943 року справу припинено за вiдсут-
нiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БОГДАНОВ Григорiй Тихонович, 1916 р. 
народження, м.Сватове, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, командир взводу 47 полку 
15 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 37 
армiї 29 квiтня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1976 роцi.    

БОГДАНОВ Дмитро Васильович, 1887 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. На час арешту член ВКП(б). Проживав у Лу-
ганську, директор з-ду iм.Будьонного. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 
квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. 14 серп-
ня 1939 року Верховним судом СРСР справу по-
вернено на дослiдування. 2 лютого 1940 року вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

БОГДАНОВ Едуард Францович, 1896 р. на-
родження, м.Донецьк, поляк, освiта початкова. 

Проживав у м.Перевальську, наваловiдбiйник шах-
ти iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГДАНОВ Iван Євтихiйович, 1888 р. на-
родження, с.Нижня Сироватка Краснопiльського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
колгоспник к-пу "Свiтанок". Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 6 сiч-
ня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОГДАНОВ Петро Петрович, 1912 р. народ-
ження, с.Новоiванiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, 
возiй Комишуваського сiльпо. Арештований 16 лю-
того 1943 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам, що в ходi слiдства не було 
доведено. 5 березня 1943 року справу припинено,  
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БОГДАНОВ Свирид Федорович, 1911 р. на-
родження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, о св i та  п оча тк ов а . Проживав у Борiв-
ському, слюсар-монтажник "Лисхiмбуду". Вiйсь-
ковим трибуналом Луганського гарнiзону 22 серпня 
1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 28 
вересня 1946 року Вiйськовим трибуналом Київ-
ського вiйськового округу вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1946 роцi.    

БОГДАНОВ Федiр Iванович, 1903 р. народ-
ження, м.Курськ, Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м.Луганську, слюсар-водопровiдник 
малярiйної станцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГДАНОВ Федiр Мусiйович, 1893 р. на-
родження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, касир радгоспу "Металiст". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БОГДАНОВА Єлизавета Iванiвна, 1902 р. 
народження, м.Харкiв, росiянка, освiта вища. Про-
живала в м.Стахановi, завiдуюча Iрминською лi-
карнею. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 5-6 берез-
ня 1942 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована 
у 1958 роцi.    

БОГДАНОВА Зiнаїда Миколаївна, 1905 р. 
народження, м.Донецьк, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Красний Луч, домогосподарка. 
Арештована 18 грудня 1945 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 квiтня 1946 
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1946 роцi.   

БОГДАНОВА Тетяна Павлiвна, 1917 р. на-
родження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
українка, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ра-
хiвник 697 батальйону аеродромного обслугову-
вання. Вiйськовим трибуналом  27 району авiацiй-
ного базування 4 вересня 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. 3 грудня 1946 року Вiйсь-
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ковою колегiєю Верховного суду СРСР мiру по-
карання знижено до 4 р.  Реабiлiтована у 1993 роцi.    

БОГДАНОВИЧ Вацлав Болеславович, 1900 р. 
народження, Литва, литовець, освiта початкова. 
Проживав у м.Краснодонi, робiтник шахти № 1. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

БОГДАНОВИЧ В'ячеслав Ромуальдович, 
1898 р. народження, м.Iзюм Харкiвської обл., по-
ляк, освiта середня. Проживав у м.Луганську, сек-
ретар залiзничного технiкуму. Постановою НКВС 
СРСР від 5 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БОГДАСАРОВ Григорiй Васильович, 1912 р. 
народження, с-ще зал.ст. Сартана, Марiупольський 
р-н Донецької обл., грек, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Ровеньки, калькулятор контори райпром-
торгу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лю-
того 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

БОГДАШКIН Федот Iванович, 1896 р. на-
родження, м.Євпаторiя Кримської АРСР, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Лисичанську, директор Лисичанської 
нафтобази. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 8 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГИНЯ Василь Захарович, 1890 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, муляр-приватник. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГИНЯ Меланiя Павлiвна, 1902 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. Арешто-
вана 7 серпня 1938 року як дружина репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13 грудня 
1938 року за недоведенiстю протиправних дiй 
справу припинено з реабiлiтацiєю.   

БОГИНЯ Петро Iванович, 1898 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта середня. Про-
живав у Луганську, голова мiськради. Арештований 
29 липня 1938 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 11 вересня 
1940 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БОГИНЯ Петро Никонович, 1894 р. народ-
ження, м.Петровське Краснолуцької мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Петровсь-
кому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 14 липня 1933 року ухва-
лено постанову про вислання за межi України 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГIНСЬКА Станiслава Гнатiвна, 1895 р. 
народження, с.Бикiвка Житомирського р-ну Жито-
мирської обл., полька, неписьменна. Проживала в 
м.Лисичанську, домогосподарка."Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 16 червня 1938 року засуджена 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1959 роцi.    

БОГIНСЬКИЙ Антон Францович, 1904 р. 
народження, с.Покощеве Ємiльчинського р-ну Жи-
томирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Кiровську, тесляр рудника "Голубiвський". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 лю-
того 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГIНСЬКИЙ Михайло Гнатович, 1890 р. 
народження, с.Бикiвка Житомирського р-ну Жито-
мирської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5  
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БОГIНСЬКИЙ Станiслав Гнатович, 1909 р. 
народження, с.Тартак Баранiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОГЛАЧОВ-СТОГНIЇВ Бронiслав Iвано-
вич, 1925 р. народження, м.Луганськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, без пев-
них занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл. 4 серпня 1947 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОГЛАЧОВА Надiя Микитiвна, 1905 р. на-
родження, м.Луганськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Рубiжне, завiдуюча їдальнею хiм-
комбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Лу-
ганської обл. 4 серпня 1947 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БОГОВИК Дмитро Павлович, 1904 р. на-
родження, с.Орловець Городищенського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, завiдуючий радiовузлом шахти № 3-4. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 29 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
19 жовтня 1941 року Вiйськовою радою Пiвденного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БОГОЛЮБОВ Микола Лук'янович, 1892 р. 
народження, с.Боброве Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, бригадир парникового 
господарства пiдсобного радгоспу Гiрського руд-
ника. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.   

БОГОМАЗОВ Пилип Iванович, 1892 р. на-
родження, с.Лантратiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, возiй вугiлля шахти       
№ 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.   

БОГОМАЗОВ Степан Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Греково-Олександрiвка Старокаран-
ського р-ну Донецької обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, возiй вугiлля шахти    № 7-8. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
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засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БОГОМОЛ Макар Iванович, 1892 р. народ-
ження, с.Трипiлля Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 грудня 1931 року 
висланий за межi України.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОГОМОЛОВ Андрiй Степанович, 1896 р. 
народження, с.Стародегтянка, Тамбовська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Л уга н сь к у, тесляр "Хлiббуду". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОГОМОЛОВ Василь Давидович, 1872 р. 
народження, с.Великi Сорочинцi Миргородського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, кучер кiнного двору 
шахти № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОГОМОЛОВ Григорiй Васильович, 1915 р. 
народження, с.Великi Сорочинцi Миргородського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий. До призову прожи-
вав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради. 
Вiйськовим  трибуналом  383   стрiлецької   дивiзiї 
9 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 6 квiтня 1942 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

БОГОМОЛОВ Iван Миколайович, 1895 р. 
народження, с.Б ер ека  Олексiївського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Артемiвську Перевальського р-ну, журналiст ба-
гатотиражної газети шахти № 10 iм.Артема. "Трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 17 травня 1933 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОГОМОЛОВ Максим Семенович, 1913 р. 
народження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 1 будiвельного полку Особливого будiвельного 
корпусу. Арештований 26 грудня 1937 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 вересня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

БОГОМОЛОВ Михайло Васильович, 1884 р. 
народження, с.Н ев сь к е Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Невському, 
колгоспник к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БОГОМОЛОВ Олексiй Сергiйович, 1916 р. 
народження, м.Стаханов, росiянин, освiта н/се-
редня. Вiйськовослужбовець, рядовий 363 окремого 
iнженерного батальйону 17 укрiпрайону. Вiйсько-
вим трибуналом 23 армiї 10 серпня 1943 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 24 серпня 
1943 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОГОМОЛОВ Прокiп Давидович, 1892 р. 
народження, с.Великi Сорочинцi Миргородського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, робiтник шахти № 10. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

БОГОРОДЧЕНКО Iван Iллiч, 1925 р. на-
родження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 128 стрiлецького полку 44 стрiлецької ди-
вiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 7 липня 1943 
року засуджений до розстрiлу. 14 липня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фрон-
ту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.  

БОГОРОДЧЕНКО Iван Федорович, 1909 р. 
народження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Муратовому, 
колгоспник к-пу "Шлях до нового життя". Ареш-
тований 6 листопада 1945 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 6 лютого 1946 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БОГОРОДЬКО Iван Охрiмович, 1899 р. на-
родження, кол.с.Киселiвка Бунчукiвської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Лисичанську, робiтник овочевої 
бази. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 квi-
тня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1960 роцi.    

БОГОСЛАВСЬКИЙ Василь Костянтино-
вич, 1876 р. народження, с.Перекоп Валкiвського 
р-ну Харкiвської обл., освiта початкова. Проживав 
у с.Євсуг Бiловодського р-ну, служитель релiгiйно-
го культу. 13 березня 1925 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд – звинувачувався в антирадянськiй агi-
тацiї. Інших рiшень у справi немає. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

БОГУНЕВИЧ Казимир Петрович, 1894 р. 
народження, с.Жищи нц i Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
кол.с.Шаповалiвка Новочервоненської сiльради 
Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БОГУНЕВИЧ Мартин Iванович, 1887 р. на-
родження, с.Людвипiль Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Ковалiвка Сватiвського р-ну, слюсар к-пу "Ком-
сомолець". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БОГУСЕВИЧ Микола Олександрович, 
1927 р. народження, с.Дроздовка Павлоградського 
р-ну Омської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта н/середня. Проживав у смт Фрунзе Слов'я-
носербського р-ну, не працював. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 сiчня 
1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    
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БОГУСЕВИЧ Олександр Iванович, 1896 р. 
народження, с.Яни ш iв ка  Любашiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, сторож 
пункту "Заготзерно". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 лютого 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1965 роцi.   

БОГУСЛАВСЬКИЙ Микола Миколайо-
вич, 1873 р. народження, с.Таранiвка Змiївського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, пенсiонер. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

БОГУСЛАВСЬКИЙ Федiр Iванович, 1911 р. 
народження, с.Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Перебував у Новобо-
ровому у вiдпустцi пiсля поранення на фронтi. 21 
квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БОГУТ Дем'ян Мусiйович, 1923 р. народ-
ження, с.Острiв'я Шацького р-ну Волинської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, сторож вугiльного складу шахти № 3-4. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 27 жовтня 1945 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

БОГУЧАРОВА Федора Денисiвна, 1903 р. 
народження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Донцiвцi, 
колгоспниця к-пу "Бiльшовик". Луганським облас-
ним судом 12 березня 1946 року засуджена до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БОГУЧАРСЬКИЙ Iсак Трохимович, 1886 р. 
народження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, комiрник старопа-
ровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Ареш-
тований 8 березня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 травня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1938 роцi.  

БОГУЧАРСЬКИЙ Михайло Васильович, 
1906 р. народження, с.Караяшник Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
раван Солодкий Маркiвського р-ну, колгоспник    
к-пу iм.Ленiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 14 травня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОГУЧАРСЬКИЙ Олександр Васильович, 
1914 р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовсь-
кого р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. До призову проживав у м.Луганську. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
48-ї армiї 15 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БОГУЧАРСЬКИЙ Павло Степанович, 1916 р. 
народження, х. Єлань, Тарасовський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, пожежник теат-
ру росiйської драми. Вiйськовим трибуналом вiйськ 

НКВС Донецької обл. 20 липня 1941 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 9 серпня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОГУШ Григорiй Григорович, 1905 р. на-
родження, Румунiя, румун, освiта початкова. Про-
живав у с.Новолимарiвка Бiловодського р-ну, ко-
валь конезаводу № 60. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 31 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОГУШЕВСЬКИЙ Вацлав Йосипович, 
1895 р. народження, с.Лашки Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник 
к-пу iм.Куйбишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОДАВСЬКИЙ Микола Максимович, 1899 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Пер в о ма йс ьк у, робiтник з-ду 
iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.   

БОДАК Антон Iванович, 1905 р. народжен-
ня, с.Бiла Гора Попаснянського р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у Бiлiй Горi, колгоспник 
к-пу iм.Кiрова. Арештований 13 квiтня 1946 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 серпня 
1946 року виправданий Луганським обласним су-
дом. Реабiлiтований у 1946 роцi.   

БОДРИЛОВА Зiнаїда Леонтiївна, 1913 р. 
народження, м.Днiпропетровськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Луганську, робiтниця 
радгоспу "Па р ов оз ник ". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 червня 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1970 роцi.    

БОДРУХIН Василь Захарович, 1900 р. на-
родження, х. Можаєвка, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у смт Лотикове Слов'яносерб-
ського р-ну, шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОДРУХIН Влас Iванович, 1894 р. народ-
ження, х. Власовка, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова.  Проживав у  м. Краснодонi,  лiсогон  шахти 
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1956  роцi.    

БОДРУХIН Григорiй Iванович, 1882 р. на-
родження, х. Власовка, Тарасовський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Краснодонi, кучер транс-
портного цеху тресту "Краснодонвугiлля". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОДРУХIН Iван Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Ни жня  Га р а си м iв ка  Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ниж-
нiй Гарасимiвцi, колгоспник к-пу iм.Кiрова. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

БОДРУХIН Микита Сергiйович, 1902 р. на-
родження, х. Власовка, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодонсь-
кої мiськради, бурильник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОДРУХIН Михайло Iванович, 1911 р. на-
родження, х. Нижньомитякiн, Тарасовський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, конт-
ролер 9-го поштового вiддiлення. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОЖЕК (БОЖИК) Василь Петрович, 1891 р. 
народження, с.З а р ожа ни  Хотинського р-ну Чернi-
вецької обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, шкiльний учитель. Арештований 3 бе-
резня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам. 7 травня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1969 роцi.   

БОЖЕНКО Андрiй Миколайович, 1875 р. 
народження, с.Багачка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Багачцi, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 25 квiтня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЖЕНКО Федiр Дмитрович, 1911 р. на-
родження, с.Багачка Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Багачцi, голова к-пу 
iм.Калiнiна. Арештований 28 червня 1943 року за 
звинуваченням у зрадницьких дiях. 21 липня 1943 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Українського округу. Реабiлiтований у 1943 
роцi.  

БОЖЕНОВ Марко Панасович, 1890 р. на-
родження, м.Красноармiйське Донецької обл., ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, 
машинiст депо Попасна. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 сiчня 1944 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

БОЖЕНОК Iван Трохимович, 1896 р. на-
родження, с.Оболоння Коропського р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, вибiйник шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 11 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОЖИНСЬКИЙ Никифор Олександрович, 
1883 р. народження, с.Орловець Петрiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Сватове, керуючий конторою "Заготзерно". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОЖКО Антон Леонтiйович, 1909 р. народ-
ження, смт Ящикове Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Ящиковому, 
крiпильник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по До-

нецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОЖКО Василь Iванович, 1894 р. народ-
ження, с.Пер в о ма й ськ  Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, 
колгоспник к-пу iм.XVII партз'їзду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1969 роцi.    

БОЖКО Вiктор Васильович, 1930 р. народ-
ження, м.З о л о т е Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Золотому, шко-
ляр. Арештований 10 березня 1943 року за звинува-
ченням у шпигунствi. 17 сiчня 1945 року УНКДБ 
по Луганськiй обл. справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БОЖКО Євдоким Лупанович, 1882 р. на-
родження, с.В ер хн я  По кр ов ка  Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, техпрацiвник контори змiшторгу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОЖКО Євдокiя Панасiвна, 1890 р. народ-
ження, м.Алчевськ, українка, неписьменна. Прожи-
вала в смт Ящикове Перевальського р-ну, без пев-
них занять. Арештована 13 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 16 квiтня 1942 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1995 роцi.  

БОЖКО (БАЖКОВ, БОЖКОВ) Єгор Iва-
нович, 1892 р. народження, х. Долотинка, Каменсь-
кий р-н Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, носильник зал.ст. Луганськ. Донецьким облас-
ним судом 11 сiчня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований  у 1992 роцi.    

БОЖКО Костянтин Трохимович, 1893 р. 
народження, с.Валiївка Краснодонського р-ну, ук-
раїнець, о св i та  п оча т к ов а .  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Луганську, начальник по-
жежно-сторожової охорони облдрамтеатру. Ареш-
тований 6 грудня 1941 року за звинуваченням у 
протиправних дiях. 12 березня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОЖКО Микола Григорович, 1912 р. на-
родження, с.В'ячеславка Коларовського р-ну Днi-
пропетровської обл., болгарин, освiта початкова. 
До призову проживав у с.Покровське Троїцького 
р-ну. Вiйськовослужбовець, кухар адмiнiстративно-
господарської частини 350 стрiлецької дивiзiї. Вiй-
ськовим трибуналом цiєї дивiзiї 28 серпня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.  

БОЖКО Микола Iллiч, 1890 р. народження, 
с.Полонки Прилуцького р-ну Чернiгiвської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м.Луганську, 
вчитель школи № 27. "Трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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БОЖКО Микола Тимофiйович, 1917 р. на-
родження, с.Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 152 стрiлецького полку 50 стрiлецької ди-
вiзiї. Арештований 4 серпня 1943 року за звинува-
ченням у зв'язках з агентурою нiмецької розвiдки. 5 
жовтня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БОЖКО Михайло Федорович, 1906 р. на-
родження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
десятник шахти № 1-2. Арештований 25 лютого 
1943 року за звинуваченням у зрадницьких дiях. 23 
серпня 1943 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОЖКО Пантелiй Микитович, 1885 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Попасна, слюсар депо Попасна. 
Арештований 24 сiчня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОЖКО Петро Iванович, 1913 р. народ-
ження, смт Ящикове Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. Вiй-
ськовим трибуналом Луганського гарнiзону 4 бе-
резня 1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

БОЖКО Пилип Iванович, 1911 р. народжен-
ня, с.Маначин Волочиського р-ну Кам'янець-По-
дiльської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник 
шахти № 10 iм.Артема. Арештований 23 березня 
1945 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
27 березня 1947 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1999 роцi.  

БОЖКО Сергiй Захарович, 1872 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, робiтник з-ду "Донсода". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

БОЖКО Степан Васильович, 1914 р. народ-
ження, м.Первомайськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 982 стрiлецького 
полку 275 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1943 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 
роцi.    

БОЖКО Федiр Iванович, 1888 р. народжен-
ня, с.Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с.Новодеркул 
Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, робiтник 
конезаводу № 63. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований  у 1989 роцi.   

БОЖОК Якiв Пилипович, 1880 р. народ-
ження, с.Си м он iв  Острозького р-ну Рiвненської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, слюсар шахти iм.Войкова. Донецьким 
обласним судом  23 сiчня 1937 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОЖЧЕНКО Захарiй Iванович, 1908 р. на-
родження, с.О л ен iв ка  Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
черговий по зал.ст. Луганськ. Арештований 29 сiч-
ня 1937 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях i шкiдництвi на транспортi. 14 
травня 1937 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОЖЧЕНКО Iларiон Васильович, 1917 р. 
народження, с.Палiївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Свердловсь-
ку, крiпильник шахти № 14-17. Донецьким облас-
ним  судом  8  травня  1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОЖЧЕНКО Семен Михайлович, 1879 р. 
народження, с.Палiївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Свердловсь-
ку, возiй вугiлля-приватник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙКО Андрiан Юхимович, 1877 р. народ-
ження, кол.с-ще Веселе Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Зоринську 
Перевальського р-ну, машинiст водокачки зал.ст. 
Мануйлiвка. Арештований 27 лютого 1935 року  за  
звинуваченням  в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 
1935 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1996 роцi.  

БОЙКО Андрiй Єфремович, 1890 р. народ-
ження, с.Га в ин о си  Чорнянського р-ну Одеської 
обл., молдаванин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник бази "Рибзбуту". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙКО Андрiй Матвiйович, 1918 р. народ-
ження, с.Клинове Артемiвського р-ну Донецької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, токар Центральних механiчних 
майстерень тресту "Свердловвугiлля". Арештова-
ний 8 лютого 1936 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй дiяльностi. 13 квiтня 1936 року справу 
припинено  за  недоведенiстю  протиправних  дiй, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1936 роцi.  

БОЙКО Афанасiй Васильович, 1909 р. на-
родження, м.Орел, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Свердловську, на-
чальник райшляхвiддiлу. Вiйськовим трибуналом 
Казанського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 5 лис-
топада 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОЙКО Володимир Федотович, 1890 р. на-
родження, х. На тя га й л iв ка , Демидiвська волость 
Полтавського округу, українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Луговий, Лутугинський р-н, 
селянин-одноосiбник. Арештований 26 сiчня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 
лютого 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

БОЙКО Гаврило Харитонович, 1888 р. на-
родження, с.Пiдгородне Межiвського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, столяр зал.ст. Попасна. Ареш-
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тований 16 сiчня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 11 червня 1938 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

БОЙКО Давид Васильович, 1883 р. народ-
ження, м.Св а тов е, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, сторож контори "Сiльгосп-
постачу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОЙКО Захар Мойсейович, 1888 р. народ-
ження, м.Кам'янець-Подiльський, єврей, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, завiдуючий ма-
газином "Укркниготоргу". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОЙКО Iван Петрович, 1924 р. народження, 
с.Ясинiвка Троїцького р-ну, українець, освiта н/се-
редня. Проживав у Я син iв ц i , колгоспник к-пу 
iм.Чкалова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОЙКО Iван Сергiйович, 1924 р. народжен-
ня, с.Ясинiвка Троїцького р-ну, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Ясинiвцi, колгоспник к-пу 
iм.Чкалова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОЙКО Йосип Петрович, 1878 р. народжен-
ня, с.Струсiв Теребовлянського р-ну Тернопiльсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Щотове Антрацитiвського р-ну, пенсiонер. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БОЙКО Любов Кирилiвна, 1918 р. народ-
ження, с.Малоiванiвка Перевальського р-ну, укра-
їнка, освiта середня. Проживала в м.Перевальську, 
рахiвник мiськвiддiлу робiтничого постачання. Лу-
ганським обласним судом 17 сiчня 1947 року за-
суджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

БОЙКО Матвiй Iванович, 1888 р. народжен-
ня, с.Клинове Артемiвського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Сверд-
ловську, служитель релiгiйного культу. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 травня 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БОЙКО Михайло Семенович, 1909 р. на-
родження, с.Гаркушинцi Миргородського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, вибiйник шахти iм.Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БОЙКО Ольга Павлiвна, 1923 р. народжен-
ня, м.Красний Луч, українка, освiта н/середня. Про-
живала в Красному Лучi, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 21 липня 
1950 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 10 

листопада 1954 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР справу повернено на дослiдування. 
15 лютого 1955 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

БОЙКО Петро Тимофiйович, 1911 р. народ-
ження, с.Ка лм ик iв ка  Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, 
шофер колгоспу "Промбезпека". Арештований 28 
лютого 1942 року за звинуваченням у зрадницьких 
дiях. 2 травня 1942 року справу припинено за не-
достатнiстю даних для притягнення до суду. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БОЙКО Платон Михайлович, 1894 р. на-
родження, с.Бiлоскелювате Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, кочегар з-ду iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОЙКО Порфирiй Андрiйович, 1888 р. на-
родження, с.Моначинiвка Куп'янського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. Ареш-
тований 20 червня 1938 року за звинува-ченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
21 березня 1941 року з-пiд варти звiль-нений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БОЙКО Прохор Петрович, 1883 р. народ-
ження, с.Говтва Полтавського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Воєводське Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм.8-го з'їзду Рад. Донецьким обласним судом 23 
жовтня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОЙКО Руф Семенович, 1883 р. народжен-
ня, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бокове-
Платовому, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 28 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

БОЙКО Сергiй Сергiйович, вiн же БА-
БОШКО Олексiй Семенович, 1909 р. народжен-
ня, с.Вiльшана Недригайлiвського р-ну Чернiгiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, помiчник бухгалтера радгоспу 
"Гiрник" № 3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

БОЙКО Тетяна Iванiвна, 1898 р. народжен-
ня, с.Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Щотове Антра-
цитiвської мiськради, домогосподарка. Арештована 
21 жовтня 1937 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

БОЙКО Трохим Iванович, 1904 р. народ-
ження, с.Веселе Межiвського р-ну Днiпропетровсь-
кої обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, нормувальник з-ду iм.Косiора. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21  квiтня 
1945 року Особливою нарадою при НКВС СРСР 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений з реабiлiтацiєю.  
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БОЙКО Федот Григорович, 1904 р. народ-
ження, с.Благодатне Мiловського р-ну, українець.    
Проживав у м.Свердловську, лiсничий Свердловсь-
кого лiсництва. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
21 лютого 1932 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙКО Якiв Юхимович, 1910 р. народжен-
ня, с.Кислiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Арапiвка 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 квiтня 
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

БОЙКОВ Iван Якович, 1910 р. народження, 
с.Верхня В iль х ов а  Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Вiльховiй, селянин-одноосiбник. Арештований 30 
серпня 1930 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 сiчня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1931 роцi.  

БОЙКОВА Надiя Денисiвна, 1920 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українка, освiта 
початкова. Проживала в Мiстках, робiтниця вагон-
ного депо зал.ст. Попасна. Арештована 15 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянських дiях. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.   

БОЙНИК Костянтин Антонович, 1914 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Попас-
на, помiчник машинiста депо Попасна. Арешто-
ваний 14 вересня 1943 року за звинуваченням у 
зрадницьких дiях. 24 жовтня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОЙЦОВ Володимир Iванович, 1899 р. на-
родження, м.Краснодон, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у Краснодонi, десятник шахти № 1. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЦОВ Iван Михайлович, 1900 р. народ-
ження, м.Краснодон, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Краснодонi, чорнороб шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

БОЙЦОВ Омелян Iванович, 1903 р. народ-
ження, с-ще Верхня Краснянка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, десятник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

БОЙЧЕНКО Гаврило Кузьмич, 1878 р. на-
родження, с.М iл ув а т ка  Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 20 липня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Гарасим Федотович, 1904 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець.    
Проживав у Мiстках, продавець магазину сiльпо. 

Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989  роцi.    

БОЙЧЕНКО Григорiй Гаврилович, 1904 р. 
народження, с.М iл ув а тка  Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, робiтник шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Денис Григорович, 1896 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
возiй мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

БОЙЧЕНКО Дмитро Iванович, 1894 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 11 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
листопада 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОЙЧЕНКО Єгор Стефанович, 1894 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, сто-
ляр-кустар. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 листопада 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Iван Миколайович, 1875 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 20 липня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Максим Федотович, 1896 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, робiтник 
радгоспу № 10. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БОЙЧЕНКО Микола Васильович, 1914 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, майстер текс-
тильної фабрики iм.Ворошилова. Арештований 25 
жовтня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 24 травня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю протиправних дiй,     з-пiд 
варти  звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОЙЧЕНКО Михайло Григорович, 1898 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
вантажник Лисичанського склозаводу "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 2 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Надiя Олександрiвна, 1926 р. 
народження, м.Брянка, українка, освiта н/середня. 
Проживала в смт Слов'яносербськ, статистик рай-
земвiддiлу. Арештована 22 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. У зв'язку з воєнним станом була етапована 
углиб країни, де померла в тюремнiй лiкарнi. Реабi-
лiтована у 1996 роцi.  
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БОЙЧЕНКО Олександр Максимович, 1892 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоя-
рiвка Попаснянського р-ну, фельдшер. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БОЙЧЕНКО Олександр Сергiйович, 1922 р. 
народження, смт Родакове Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ро-
даковому, учень СШ № 55. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 1-2 жовтня 1939 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

БОЙЧЕНКО Олександр Степанович, 1900 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Пилип Стефанович, 1904 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник госпчастини змiшторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОЙЧЕНКО Яким Iванович, 1882 р. народ-
ження, с.М iл ув а т ка  Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, не пра-
цював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

БОЙЧУК Григорiй Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Кричевичi Маневицького р-ну Волин-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, сторож шахти № 12. Арештований 
19 червня 1944 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 29 грудня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1944 роцi.   

БОЙШ Герман Германович, 1897 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Брянка, бу тчик  ша х ти  № 12 "Брянка". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
4 листопада 1937 року висланий за межi СРСР. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОКАЛЯР Павло Федорович, 1909 р. на-
родження, с.Розспасiївка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 1 дивiзiону 20 запасного залiзничного полку 
вiйськ ОДПУ СРСР. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ 2 сiчня 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1995 
роцi.   

БОКАРЕВ Андрiй Степанович, 1885 р. на-
родження, кол. с.Гр а к ов е Верхньобогданiвської 
сiльради Станично-Луганського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
коваль к-пу iм.К.Маркса. Арештований 13 грудня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 5 березня 1933 року з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОКК Варвара Василiвна, 1898 р. народ-
ження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, ук-

раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
друкарка облсоюздруку. Арештована 19 листопада 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 16 грудня 1941 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

БОКОВ Микола Георгiйович, 1900 р. на-
родження, х. Ми шк iн , Новочеркаський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м.Алчевську, завiдуючий 
бюро замовлень з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року за-
суджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БОКОВ Семен Петрович, 1897 р. народ-
ження, с.Нiколаєвка Мензелiнського р-ну, Татар-
ська АРСР, Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Трьохiзбенка Слов'яносе-
рбського р-ну, зав. магазином № 29 "Донбасторгу". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 25 грудня 1932 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.   

БОЛГАРСЬКИЙ Микола Арсентiйович, 
1906 р. народження, м.Тирасполь, Молдавська РСР, 
молдаванин, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, робiтник металургiйного з-ду. Луганським 
обласним судом 24 липня 1941 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОЛГОВ Iван Григорович, 1882 р. народ-
ження, с.Подхороше Становлянського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Прожи-
вав у м.Алчевську, сторож редакцiї газети "Воро-
шиловець". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

БОЛДАРЕВА Аграфена Федорiвна, 1902 р. 
народження, х. Петровський, Волгоградська обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в с.Макарове Станично-Луганського 
р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 березня 1944 року 
засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.   

БОЛДИР Микола Олександрович, 1928 р. 
народження, смт Б iл е Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, не пра-
цював, iнв а л iд  в iйни . Луганським обласним су-
дом 27 квiтня 1950 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. 8 грудня 1954 року Верховним су-
дом УРСР строк покарання знижено до 10 р. Реабi-
лiтований у 1996 роцi.   

БОЛДИР Олександр Олександрович, 1931 р. 
народження, смт Б iл е Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, кол-
госпник к-пу "Червоний Жовтень". Луганським об-
ласним судом 13 сiчня 1948 року засуджений до     
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОЛДИРЕВ Григорiй Васильович, 1899 р. 
народження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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БОЛДИРЕВ Iван Федорович, 1926 р. народ-
ження, с.Верхнiй Мiнченок Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Мiнченку, не працював. Вiйськовим 
трибуналом Уральського вiйськового округу 26 жо-
втня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОЛДИРЕВ Кузьма Iллiч, 1906 р. народ-
ження, с.Дв у л учна  Уразовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у с.Арапiвка Троїцького р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Чкалова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 квiтня   1944 року  засуджений  до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОЛДИРЕВ Микола Федорович, 1918 р. 
народження, с.Верхнiй Мiнченок Станично-Луган-
ського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у Верхньому Мiнченку, колгоспник к-пу iм.Будьон-
ного. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луган-
ської обл. 21 травня 1951 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 25 вересня 1956 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу строк 
ув'язнення знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БОЛДИРЕВ Павло Кузьмич, 1918 р. народ-
ження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, ста-
ршина 4 окремого учбового танкового полку. Вiй-
ськовим трибуналом Омського гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 2 жовтня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОЛДИРЕВ Петро Антонович, 1897 р. на-
родження, смт Юр ' ї в ка  Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Юр'ївцi, ви-
бiйник шахти № 1. Арештований 10 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї, що в ходi слiдства не бу-
ло доведено. 4 сiчня 1934 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.   

БОЛДИРЕВ Сисой Кузьмич, 1890 р. народ-
ження, х. Верхня Осиновка, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
конюх гiрничого технiкуму. Донецьким обласним 
судом 27 травня 1935 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОЛДИРЕВ Степан Єгорович, 1892 р. на-
родження, с.Кр им сь к е Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кримсь-
кому, робiтник Петро-Донецького рудника. Ареш-
тований 23 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi слi-
дства не було доведено. 8 серпня 1943 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

БОЛДИРЕВ Трохим Стефанович, 1896 р. 
народження, с.Верхнiй Мiнченок Станично-Луган-
ського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у Верхньому Мiнченку, тесляр к-пу "Нове життя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОЛДИРЕВА Анастасiя Макарiвна, 1884 р. 
народження, с.Крепi Станично-Луганського р-ну, 

українка, освiта початкова. Проживала в с.Верхнiй 
Мiнченок Станично-Луганського р-ну, не працюва-
ла. Постановою Особливої наради при НКВС СРСР 
вiд 17 листопада 1945 року вислана за межi Укра-
їни. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БОЛДИРЕВА (ЗЕНЦЕВА) Марiя Василiв-
на, 1915 р. народження, с.Тепле Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
с.Кизел Кизеловського р-ну Молотовської обл., 
Росiйська Федерацiя, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 21 травня 
1951 року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 25 
вересня 1956 року Вiйськовим трибуналом Київ-
ського вiйськового округу строк ув'язнення зниже-
но до 10 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БОЛДИРЕВА Марiя Федорiвна, 1923 р. на-
родження, с.Верхнiй Мiнченок Станично-Лугансь-
кого р-ну, українка, освiта початкова. Проживала у 
Верхньому Мiнченку, не працювала. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 листо-
пада 1945 року вислана за межi України. Реабiлiто-
вана у 1992 роцi.    

БОЛИЧЕВ Дмитро Дем'янович, 1902 р. на-
родження, с.Росстанi Лiвенського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Л уга н с ьк у, сталевар з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 26 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БОЛКУНОВ Олександр Трохимович, 1908 р. 
народження, м.Каменськ Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Краснодонi, коваль шахти № 2-бiс. Ареш-
тований 23 квiтня 1943 року за звинуваченням у 
тому, що пiд час окупацiї служив у полiцiї. 12 ве-
ресня 1944 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення,  з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

БОЛОБАН Трохим Андрiйович, 1890 р. на-
родження, с.Де м 'ян iв ка  Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Де-
м'янiвцi, робiтник Сватiвської МТС. Арештований 
31 липня 1934 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БОЛОТIН Гнат Васильович, 1912 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Свердлов-
ську, возiй радгоспу "Червоний маяк". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 24 ве-
ресня 1941 року засуджений до розстрiлу. 7 сiчня 
1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.  

БОЛОТIНА Олександра Никифорiвна, 
1899 р. народження, с.Орловка Таловського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта середня. Проживала в м.Стахановi, домогос-
подарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
листопада 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.    

БОЛОТОВ Гарасим Степанович, 1889 р. 
народження, с.Верхнiй Телелюй Дрязгiнського р-ну 
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Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта  поча тк ов а . Проживав у смт Бугаївка Пе-
ревальського р-ну, каменяр будцеху шахти № 5. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БОЛОТОВ Дмитро Дем'янович, 1892 р. на-
родження, с.Верхньоказаче Задонського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпиль-
ник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1962 роцi.    

БОЛОТОВ Тихон Афанасiйович, 1908 р. на-
родження, с.Верхньомосоловка Усманського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у смт Урало-Кавказ 
Краснодонської мiськради, механiк Верхньодуван-
ської МТС. Арештований 20 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 13 жовтня 1943 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР мiрою покарання визначено строк 
перебування пiд слiдством, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОЛОХОВ Петро Федорович, 1927 р. на-
родження, с.Са м от i їв ка  Краснопiльського р-ну 
Сумської обл., росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 10-11 липня 1945 року засуджений до 
8  р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОЛТВIН Савелiй Юхимович, 1899 р. на-
родження, кол. с.Ка лин ов е Євсузької сiльради Бi-
ловодського р-ну, укр а їн ець , освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
2 квiтня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЛХОВЕЦЬКИЙ Селiфан Юхимович, 
1892 р. народження, с.Верхня Дуванка Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Дуванцi, механiк к-пу "Червона зiрка". 
Старобiльським окружним судом 30 березня 1934 
року засуджений до 1 р. позбавлення волi. 19 квiтня 
1934 року Верховним судом УРСР вирок скасова-
но, справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 
роцi.    

БОЛЬБIН Болеслав Юлiанович, 1912 р. на-
родження, с.Хоровиця Славутського р-ну    Кам'я-
нець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Безгинове Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Петровського. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 24 листопада 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.   

БОН Бертольд Карлович, 1909 р. народ-
ження, с.Улянiвка Житомирського р-ну Житомир-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Райгородка Сватiвського р-ну, коваль к-пу "Чай-
ка". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 квiт-
ня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Агрипина Миколаївна, 1888 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новоми-
кiльському, без певних занять. Луганським облас-
ним судом 18 липня 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БОНДАР Антон Iванович, 1870 р. народ-
ження, с.Маркiвцi Проскурiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.По-
лушкине Троїцького р-ну, сторож к-пу "Хвиля ре-
волюцiї". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

БОНДАР Антон Петрович, 1905 р. народ-
ження, с.Шпотине Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Новоолександрiвка 
Бiловодського р-ну, р об iтник   конезаводу  №  64. 
8 травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОНДАР Василь Iванович, 1885 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Сабiвка Сло-
в'яносербського р-ну, конюх к-пу "Перемога працi". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОНДАР Василь Лазарович, 1899 р. народ-
ження, с.Шпотине Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, буриль-
ник шахти "Партком". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БОНДАР Ганна Осипiвна, 1895 р. народ-
ження, с.Булавинiвка Новопсковського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Булавинiвцi, 
колгоспниця к-пу iм.Сталiна. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 5 квiтня 1943 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1993 роцi.    

БОНДАР Ганна Петрiвна, 1923 р. народ-
ження, с.Лиман Другий Решетилiвського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта н/середня. Про-
живала в м.Стахановi, охоронник рудоремонтного 
з-ду. Луганським обласним судом 10 травня 1948 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1971 роцi.    

БОНДАР Гнат Федорович, 1897 р. народ-
ження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у Лимарiвцi, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. 
Луганським обласним судом 6 жовтня 1946 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

БОНДАР Дмитро Денисович, 1876 р. народ-
ження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Рудiвцi, служитель ре-
лiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Iван Васильович, 1907 р. народ-
ження, с.Флеминда Ямпiльського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
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м.Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник 
шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОНДАР Iван Дмитрович, 1871 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Кабичiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 5 вересня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 19 вересня 1929 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БОНДАР Iван Iванович, 1901 р. народжен-
ня, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Кабичiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 20 червня 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної групи, що в ходi слiдства не було доведено. 
27 липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

БОНДАР Iван Кузьмич, 1915 р. народження, 
с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Новомикiльському, 
без певного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Iван Лаврентiйович, 1895 р. на-
родження, с.Маркiвцi Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
кол.с.Богомолiвка Новоолександрiвської сiльради 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Чубаря. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БОНДАР Iван Леонтiйович, 1907 р. народ-
ження, с.Титарiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 46 окремої запасної саперної роти. Вiйськовим 
трибуналом 13 запасної стрiлецької бригади 16 
квiтня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАР Йосип Iванович, 1899 р. народ-
ження, с.Манькiвцi Проскурiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ко-
шелiвка Троїцького р-ну, без певних занять. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1965 роцi.    

БОНДАР Кирило Тихонович, 1906 р. народ-
ження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Рудiвцi, колгоспник к-пу 
iм.Молотова. Арештований 22 лютого 1943 року за  
звинуваченням  в  антирадянськiй агiтацiї. 5 жовтня 
1943 року справу припинено.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БОНДАР Костянтин Iванович, 1899 р. на-
родження, с.Закотне Новопсковського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Закотному, го-
лова промартiлi райкомунгоспу. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької обл. 28 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

БОНДАР Кузьма Павлович, 1893 р. народ-
ження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльсь-
кому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 21 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАР Максим Мелентiйович, 1883 р. 
народження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
вiзник-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Марiя Максимiвна, 1914 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в Колядiвцi, дояр-
ка к-пу ім.Молотова. Спецколегiєю Луганського 
обласного суду 26 квiтня 1951 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БОНДАР Микола Iванович, 1911 р. народ-
ження, с.Соболiвка, Черкаська обл., українець, освi-
та початкова. Член ВКП(б) у 1931-1938 рр. Прожи-
вав у м.Лисичанську, десятник шахти iм.Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11  
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОНДАР Микола Микитович, 1911 р. на-
родження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новороз-
сошi, колгоспник к-пу iм.Блюхера. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 верес-
ня 1941 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОНДАР Микола Тимофiйович, 1915 р. на-
родження, с.Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
молодший лейтенант 608 стрiлецького полку 146 
стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 лютого 1943 року засуджений до 5 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОНДАР Митрофан Леонтiйович, 1897 р. 
народження, с.Тита р iв ка  Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 604 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 195 стрiлецької дивiзiї 19 лютого 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

БОНДАР Михайло Кирилович, 1906 р. на-
родження, с.Городище Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Шелестiвка 
Мiловського р-ну, бухгалтер Бiловодського лiсниц-
тва. Донецьким обласним судом 9 вересня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1969 роцi.    

БОНДАР Михайло Семенович, 1887 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом Пiв-
денно-Захiдного фронту 10 квiтня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

БОНДАР Михайло Федорович, 1924 р. на-
родження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
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рядовий 475 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 53 стрiлецької дивiзiї 17 червня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

БОНДАР Надiя Степанiвна, 1903 р. народ-
ження, с.Новомиколаївка Кремiнського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Новомиколаївцi, 
без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року засуд-
жена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БОНДАР Нестір Гаврилович, 1896 р. на-
родження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Олександр Якович, 1903 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав   у   м. Стахановi,  завiдуючий  шахтою 
№ 4-2-бiс "Iрмине". Донецьким обласним судом 29 
жовтня 1938 року засуджений до 20 р. позбавлення 
волi. 10 травня 1941 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР справу повернено на до-
слiдування. Нового рiшення у справi немає. Реабi-
лiтований у 1954 роцi.  

БОНДАР Олексiй Тихонович, 1891 р. народ-
ження, с.Новоселiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новоселiвцi, 
колгоспник к-пу "Паркомуна". Вiйськовим трибу-
налом Старобiльського гарнiзону 14 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 
квiтня 1942 року.  Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОНДАР Павло Микитович, 1909 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, наваловiдбiйник шахти 
iм.Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

БОНДАР Пантелiй Григорович, 1896 р. на-
родження, с.Давидо-Микiльське Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Да-
видо-Микiльському, конюх радгоспу iм.Чкалова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1969 роцi.    

БОНДАР Петро Васильович, 1906 р. народ-
ження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 860 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 283 
стрiлецької дивiзiї 26 вересня 1942 року засудже-
ний до розстрiлу. 7 жовтня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом Брянського фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАР Петро Григорович, 1901 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
159 стрiлецького полку. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 листопада 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОНДАР Петро Митрофанович, 1905 р. на-
родження, с.Шпотине Старобiльського р-ну, украї-

нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
возiй мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАР Пилип Петрович, 1893 р. народ-
ження, с.Залиман Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Первомайську, вибiй-
ник шахти iм.Менжинського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БОНДАР (БОНДАРЕВ) Сергiй Микитович, 
1884 р. народження, с.Давидо-Микiльське Красно-
донського р-ну, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, комiрник технiкуму держтор-
гiвлi. Репресований двiчi. Арештований 31 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 19 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 ве-
ресня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

БОНДАР Станiслав Антонович, 1915 р. на-
родження, с.Манькiвцi Хмельницького р-ну Хмель-
ницької обл., поляк, освiта середня. Проживав у 
с.Тополi Троїцького р-ну, завiдуючий їдальнею 
радгоспу "Тополi". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОНДАР (БОНДАРЕВ) Степан Дем'яно-
вич, 1914 р. народження, с.Сагуни Подгорненсько-
го р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
токар з-ду "Гiрничий iнструмент". Донецьким об-
ласним судом 28 листопада 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. 27 сiчня 1937 року Вер-
ховним судом УРСР строк покарання знижено до   
5 р. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

БОНДАР (БОНДАРЕВ) Степан (Стефан) 
Йосипович, 1915 р. народження, с.Бахмутiвка Но-
воайдарського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, возiй шахти iм.Iллiча. 
Арештований 30 вересня 1937 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 11 сiчня 1939 ро-
ку справу припинено за вiдсутнiстю складу злочи-
ну. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

БОНДАР Стефан Ананiйович, 1875 р. на-
родження, с.Титарiвка Старобiльського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Титарiвцi, не 
працював. Арештований 8 лютого 1943 року за зви-
нуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 9 червня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.   

БОНДАР Тетяна Йосипiвна, 1911 р. народ-
ження, с.Закотне Новопсковського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с.Євсуг Бiловодсь-
кого р-ну, колгоспниця к-пу iм.Будьонного. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд         
1 квiтня 1944 року вислана за межi України як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

БОНДАР Тимофiй Антонович, 1891 р. на-
родження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Рудiвцi, колгоспник 
к-пу iм.Ка л iн iна . Вiйськовим трибуналом вiйськ 
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НКВС Донецької обл. 29 вересня 1944 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БОНДАР Тимофiй Iллiч, 1914 р. народжен-
ня, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, ос-
вiта н/середня. Проживав у м.Луганську, експе-
дитор мiськхарчоторгу. Арештований 15 липня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 29 грудня 1938 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАР Федiр Михайлович, 1880 р. народ-
ження, с.Титарiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Титарiвцi, ко-
валь к-пу iм.Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 лютого 1944 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

БОНДАР Харлампiй Федорович, 1888 р. на-
родження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 9 серпня 1944 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОНДАР Юхим Васильович, 1900 р. народ-
ження, с.Флеминда Ямпiльського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, завiдуючий магазином "Донпромтор-
гу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БОНДАР Юхим Григорович, 1882 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Кабичiвцi, без певних 
занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

БОНДАР Якiв Митрофанович, 1909 р. на-
родження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Лоз-
но-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, завiдую-
чий дитячим будинком. Арештований 2 вересня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 14 листопада 1935 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БОНДАРЕВ Андрiй Григорович, 1887 р. на-
родження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
в а нта жни к  загального цеху з-ду iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕВ Андрiй Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Б е г е та  Володимир-Волинського р-ну 
Волинської обл., українець, освiта с ер едн я . Член 
ВКП(б) у 1928-1937 рр. Проживав у м.Лисичанську, 
керуючий мiжрайвiддiленням "Книгокультторгу". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БОНДАРЕВ (БОНДАР) Арсентiй Васильо-
вич, 1905 р. на р одж ення , смт Б iл ол уц ьк  Ново-

псковського р-ну, укр а їн ец ь , освiта початкова. 
Проживав у Б iл о луц ьк у, сторож к-пу iм.Чкалова. 
Луганським обласним судом 13 серпня 1946 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БОНДАРЕВ Архип Лук'янович, 1880 р. на-
родження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуць-
ку, без певних занять. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОНДАРЕВ Василь Гаврилович, 1906 р. на-
родження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
вибiйник шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БОНДАРЕВ Георгiй Павлович, 1903 р. на-
родження, м.Єсентуки Ставропольського краю, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, керуючий справами ваго-
норемонтного з-ду. Арештований 29 липня 1937 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
квiтня 1938 року виправданий Лiнiйним судом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1939 
роцi.   

БОНДАРЕВ Григорiй Микитович, 1877 р. 
народження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, непись-
менний. Проживав за мiсцем народження, сторож 
моста через рiку Донець. Арештований 29 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 19 квiтня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БОНДАРЕВ Денис Васильович, 1894 р. на-
родження, с.Новоборове Старобiльського р-ну,  ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Новоборово-
му, селянин-о дн оо с iбник . Арештований 22 жов-
тня 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 вересня 1931 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1931 
роцi.   

БОНДАРЕВ Дмитро Трохимович, 1900 р. 
народження, с.Са дк и  Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Садках, селя-
нин-одн о ос iбник . "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 8 квiтня 1930 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОНДАРЕВ Єгор Iванович, 1895 р. народ-
ження, с.Ба х м ут iв ка  Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Бахмутiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 листопада 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОНДАРЕВ Єрофiй Романович, 1894 р. на-
родження, с.М iл ув а т ка  Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 13 серпня 1932 року ухвалено поста-
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нову про вислання за межi України умовно. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

БОНДАРЕВ Захар Демидович, 1898 р. на-
родження, с.Iллiнка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Iллiнцi, колгоспник 
к-пу "Шлях до соцiалiзму". Арештований 2 липня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. Постановою УМДБ по Луганськiй обл. вiд 23 
квiтня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕВ Iван Матвiйович, 1899 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Станично-Лугансько-
му, селянин-одноосiбник. Арештований 27 серпня 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 28 лютого 1931 ро-
ку справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1931 роцi.   

БОНДАРЕВ Михайло Георгiйович, 1917 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта вища. Вiйськовослужбовець, командир сан-
роти 109 стрiлецького полку 74 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 39 стрiлецької дивiзiї 22 
червня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 15 березня 1946 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР строк покарання знижено 
до 5 р. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БОНДАРЕВ Михайло Юхимович, 1879 р. 
народження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Тарасiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 22 
грудня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БОНДАРЕВ Олександр Олександрович, 
1913 р. народження, кол.с.Нестукаївка Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий електротехнiчного батальйону. 
Вiйськовим трибуналом 1 окремої iнженерної бри-
гади спецiального призначення 4 грудня 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.   

БОНДАРЕВ Олександр Петрович, 1895 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта середня. Проживав у Станично-Луганському, 
бухгалтер райбудуправлiння. Постановою Колегiї 
ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОНДАРЕВ Олексiй Павлович, 1900 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному 
Кутi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 15 грудня 1929 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

БОНДАРЕВ Павло Михейович, 1905 р. на-
родження, с.Романiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Софiїв-
ський  Краснолуцької  мiськради, робiтник шахти 
№ 7. Арештований 3 липня 1943 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з во-
єнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше 
не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕВ Павло Никифорович, 1914 р. 
народження, с.К оза ч ок  Старооскольського р-ну 

Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Пр ожив а в  у смт Ящикове Перева-
льського р-ну, без певних занять. Вiйськовим три-
буналом Алчевського гарнiзону 14 лютого 1942 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 16 березня 
1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕВ Семен Микитович, 1886 р. на-
родження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської 
сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, кол-
госпник к-пу iм.Андреєва. Арештований 29 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 19 квiтня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕВ Степан Iванович, 1918 р. на-
родження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 466 полку. Вiйськовим трибуналом 125 
стрiлецької дивiзiї 22 травня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 24 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОНДАРЕВ Тимофiй Петрович, 1901 р. на-
родження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Рода-
кове Слов'яносербського р-ну, вагонний майстер 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Родакове. Ареш-
тований 13 сiчня 1938 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї,  що  в  ходi слiдства не було 
доведено. 26 липня 1938 року справу припинено,   
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОНДАРЕВ Тихон Федорович, 1895 р. на-
родження, с.Колодязi Мальчевського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Перевальську, слюсар 
тресту "Луганськбуд". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 24 серпня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БОНДАРЕВ Федiр Гаврилович, 1904 р. на-
родження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, 
робiтник радгоспу № 10. Репресований двiчi. Ареш-
тований 10 лютого 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1933 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1933 i 1959 роках. 

БОНДАРЕВ Федiр Степанович, 1913 р. на-
родження, с.Внезапне Коренєвського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, десятник служби 
руху шахти № 1-2 iм.Мельникова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БОНДАРЕВА Анна Карлiвна, 1894 р. народ-
ження, м.Луцьк Волинської обл., нiмкеня, освiта 
початкова.  Член ВКП(б) у 1929-1944 рр. Прожива-
ла в м.Луганську, робiтниця з-ду iм.Артема. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 липня 1944 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1992 роцi.    
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БОНДАРЕВА Зiнаїда Несторiвна, 1924 р. 
народження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Лимарiвцi, кол-
госпниця к-пу iм.Чапаєва. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 4 липня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

БОНДАРЕВИЧ Iван Костянтинович, 1905 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Лисичанську, робiтник   Пiвнiчдондресу. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
22 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БОНДАРЕВСЬКИЙ Петро Дмитрович, 
1880 р. народження, с.Дальня Гнилиця Великобага-
чанського р-ну Полтавської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, возiй питної 
води шахти № 10. Судовою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. у 1938 роцi засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОНДАРЕНКО Андрiан Павлович, 1904 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, робiтник 9-ї буддiль-
ницi залiзницi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Андрiй Петрович, 1902 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник мiськводоканалбуду. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 31 серпня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Антон Альбiнович, 1907 р. 
народження, с.Явне Баранiвського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Брусiв-
ка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Серп i Мо-
лот". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БОНДАРЕНКО Антон Прокопович, 1883 р. 
народження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Картуши-
ному, колгоспник к-пу "Червона хвиля". Арешто-
ваний 29 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам, що в ходi слiд-
ства  н е б у л о д ов ед ен о. 9 вересня 1944 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Антон Якович, 1887 р. на-
родження, кол.с.Веселеньке Миколаївської сiльра-
ди Станично-Луганського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, коваль 
Красноярського лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Антон Якович, 1889 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник 
к-пу "Червоний шлях". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Аркадiй Пилипович, 1926 р. 
народження, с.Гуляй-Поле Гуляй-Пiльського р-ну 
Запорiзької обл., українець, освiта н/середня. Про-
живав у м.Луганську, мiлiцiонер лiнiйного вiддiлу 
мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл.  15 червня 1945 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Артем Васильович, 1866 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Мiу-
синську, сторож пекарнi вiддiлу робiтничого поста-
чання Шт ер др е с у. Арештований 26 грудня 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом був етапований углиб кра-
їни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БОНДАРЕНКО Афанасiй Савелiйович, 
1914 р. народження, с.Литвинiвка Бiловодського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Гiрне Краснодонської мiськради, робiтник шахти  
№ 3-бiс. Арештований 20 липня 1938 року за звину-
ваченням у шкiдництвi на  ша х т i . Рiшення у спра-
вi немає. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Андрiйович, 1915 р. 
народження, с.Булгакiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у м.Рубiжне, не 
працював. 9 вересня 1947 року Вiйськовим трибу-
налом Центральної групи радянських вiйськ у Нi-
меччинi засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Архипович, 1908 р. 
народження, кол.с . Н ов опа в л iв ка  Бунчукiвської 
сiльради Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, кулеметник 175 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 58 
стрiлецької дивiзiї 27 липня 1943 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 ро-
цi.    

БОНДАРЕНКО Василь Васильович, 1884 р. 
народження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 21 лютого 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 3 квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

БОНДАРЕНКО Василь Васильович, 1916 р. 
народження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у м.Гадяч Пол-
тавської обл., лiкар вендиспансеру. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 29 сiчня 1951 
року засуджений до 25  р. позбавлення волi. 12 ве-
ресня 1955 року УКДБ по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Григорович, 1885 р. 
народження, м.Рубiжне, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Рубiжному, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 травня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Леонтiйович, 1886 р. 
народження, с.Олександропiлля Попаснянського 
р-ну, українець, о св i та  поча тк ов а . Проживав у 
м.Луганську, начальник планового вiддiлу тресту 
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"Ворошиловградвугiлля". Арештований 31 жовтня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 3 липня 
1944 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Василь Прокопович, 1883 р. 
народження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Картуши-
ному, тесляр к-пу "Червона хвиля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Прокопович, 1915 р. 
народження, м.Мелiтополь Запорiзької обл., украї-
нець, освiта початкова. Перебував у  м. Луганську,  
вiйськовослужбовець, автомеханiк. Вiйськовим 
трибуналом Л у га н ськ о г о гарнiзону 3 листопада 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Степанович, 1898 р. 
народження, с.Грибуваха Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ровень-
ки, робiтник пекарнi при шахтi № 2-3. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 14 жовтня 
1944 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

БОНДАРЕНКО Василь Якович, 1895 р. на-
родження, смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, е л ек тр озв а р ник  прокатного цеху з-ду 
iм.Ж ов т нев о ї  революцiї. Арештований 26 квiтня 
1934 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 3 липня 1935 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабi-
лiтований у 1935 роцi.  

БОНДАРЕНКО Вiктор Михайлович, 1922 р. 
народження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий розвiдроти 395 стрiлецької дивiзiї. Вiй-
ськовим трибуналом 18 армiї 23 грудня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1943 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕНКО Гаврило Савелiйович, 1885 р. 
народження, м.Вовчанськ Вовчанського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, начальник охорони з-ду "Дон-
сода". Арештований 9 лютого 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 
липня 1943 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БОНДАРЕНКО Гарасим Григорович, 1888 р. 
народження, с.Па в л iв ка  Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
ко л г о спник  к-пу "Ленiнське поле". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БОНДАРЕНКО Гарасим Максимович, 1904 р. 
народження, м.Кривий Рiг Днiпропетровської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Лисичан-
ську, механiк "Склобуду". Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту 9 квiтня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. 15 травня 1942 року Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

БОНДАРЕНКО Гнат Тимофiйович, 1884 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, тимчасово не працю-
вав. Арештований 28 травня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 сер-
пня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕНКО Григорiй Абрамович, 1905 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, не працював. Колегiєю 
Луганської ПовiтЧК 13 червня 1920 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

БОНДАРЕНКО Григорiй Гаврилович, 1912 р. 
народження, с.Да в ид iв ка  Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 540 окремого iнженерного батальйону. Вiйсь-
ковим трибуналом 21 армiї 26 вересня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

БОНДАРЕНКО Григорiй Iванович, 1897 р. 
народження, с.Македонiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, тесляр тресту "Луганськбуд". Арештований 15 
листопада 1934 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було дове-
дено. 14 грудня 1934 року справу припинено,  з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БОНДАРЕНКО Григорiй Овсiйович, 1887 р. 
народження, с.Черепин Тетiївського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, без певного мiсця роботи. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.    

БОНДАРЕНКО Григорiй Петрович, 1906 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник "Енергобуду". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 серпня 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Григорiй Пилипович, 1902 р. 
народження, кол.с.Новокосiорiвка Вознесенського 
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, возiй рудоремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

БОНДАРЕНКО Григорiй Прокопович, 1909 р. 
народження, с.Дар'ївка Свердловської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
кухар 39 танкового полку. Вiйськовим трибуналом 
Костеревського танкового табору, Московська обл., 
Росiйська Федерацiя, 3 березня 1943 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БОНДАРЕНКО Григорiй Прокопович, 1910 р. 
народження, смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Кiровську, 
робiтник шахти № 22 iм.Кiрова. Арештований 28 
квiтня 1935 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 
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27 червня 1935 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Григорiй Степанович, вiн 
же БОНДАРЕВ Георгiй Стефанович, 1896 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. 
Особливим вiддiлом 16 армiї 7 сiчня 1921 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БОНДАРЕНКО Григорiй Тихонович, 1908 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, рахiвник радгоспу "Гiрник". Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 13 листопада 
1936 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОНДАРЕНКО Денис Iванович, 1890 р. на-
родження, с.Македонiвка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiв-
ський Ровенькiвської мiськради, рiльник радгоспу 
"Лобiвський". Донецьким обласним судом 29 липня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Дмитро Антонович, 1899 р. 
народження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, сто-
рож шахти "Власiвка". Арештований 14 червня 
1943 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки, що в ходi слiдства не було до-
ведено. 22 листопада 1943 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Дмитро Демидович, 1870 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, сторож 
селищної пекарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Дмитро Макарович, 1882 р. 
народження, с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бунчу-
кiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 23 берез-
ня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 16 липня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БОНДАРЕНКО Дмитро Олексiйович, 1905 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, українець, о св iта  п оча тк ов а . Проживав у 
м.Золоте Первомайської мiськради, м iл iц iо нер  
мiськвiддiлу мiлiцiї. Арештований 25 травня 1942 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нi-
мецьких розвiдорганiв. 2 червня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Дмитро Прокопович, 1902 р. 
народження, с.Березова Рудка Пирятинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у с.Кр и нички  Старобiльського р-ну, завi-
дуючий початковою школою. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 3 жовтня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Євграф Пантелiйович, 1899 р. 
народження, с.З о л о та р iв ка  Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-

рiвцi, заготiвельник сировини сiльпо. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОНДАРЕНКО Єгор Андрiйович, 1888 р. 
народження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Єлисей Миколайович, 1894 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Михайлiв-
цi, вiзник-приватник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. 10 липня 1934 року достроково звi-
льнений за хворобою. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БОНДАРЕНКО Iван Андрiйович, 1888 р. 
народження, х. Горний, Шевченкiвський р-н Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, слюсар "Склобуду". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Андрiйович, 1924 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Троїцькому, колгоспник    к-пу 
iм.Ленiна. Арештований 9 лютого 1943 року за зви-
нуваченням у спiвробiтництвi з нiмецькими оку-
пантами. 16 серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Iван Власович, 1893 р. на-
родження, с.Городище Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Городищi, селя-
нин-одноосiбник. Народним судом Бiловодського 
р-ну 23 квiтня 1931 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Володимирович, 1908 р. 
народження, смт У сп ен ка  Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 3 липня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Гаврилович, 1883 р. 
народження, с.Iвановка Таганрозького р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Новоганнiвка Краснодон-
ського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 березня 
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Данилович, 1889 р. на-
родження, с.Кр а сн е Краснодонського р-ну, ук-
раїнець. Проживав у м.Краснодонi, робiтник шахти 
№ 3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Iванович, 1894 р. на-
родження, с.Македонiвка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Македонiвцi, 
завiдуючий фермою к-пу iм.Петровського. Був при-
тягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням у 
саботажi. 10 листопада 1941 року виправданий Вiй-
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ськовим трибуналом м.Луганська. Реабiлiтований у 
1941 роцi.   

БОНДАРЕНКО Iван Iванович, 1900 р. на-
родження, с.Волошино Волошинського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник 
зал.ст. Луганськ."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 25 травня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Макарович, 1920 р. 
народження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у смт Кожва, 
Комi АРСР, Росiйська Федерацiя, iнженер тресту 
"Печорськбуд". Особливою нарадою при МДБ 
СРСР 11 червня 1949 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 13 вересня 1955 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1955 роцi.  

БОНДАРЕНКО Iван Миколайович, 1866 р. 
народження, с.Д о м от ка нь  Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець. Проживав 
у с.Шишкове Слов'яносербського р-ну, селянин-
одноосiбник. Колегiєю ОДПУ  18 сiчня 1930 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Митрофанович, 1908 р. 
народження, с.Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 79 стрiлецького полку 97 стрiлецької ди-
вiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охо-
ронi тилу 6 армiї 1 лютого 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БОНДАРЕНКО Iван Михайлович, 1899 р. 
народження, с.Р уд ов е Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Рудовому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Олексiйович, 1889 р. 
народження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, вантажник Артемiвського райхарчоторгу. Аре-
штований 25 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 31 жовтня 1941 року спра-
ву припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БОНДАРЕНКО Iван Семенович, 1912 р. на-
родження, с.Александровка Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, чорно-
роб з-ду iм.Жовтневої революцiї. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 листопада 1931 ро-
ку засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iван Федорович, 1884 р. на-
родження, с.Римарiвка Гадяцького р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Сватове, садiвник психлiкарнi. Вiйськовим три-
буналом 35 району авiацiйного базування 12 лю-
того 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 13 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

БОНДАРЕНКО Iлля Миколайович, 1890 р. 
народження, с.Олонешти, Молдова, молдаванин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 15 грудня 1945 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОНДАРЕНКО Iлля Порфирiйович, 1887 р. 
народження, с-ще Ми к о ла їв ка  Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 лютого 
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Йосип Андрiйович, 1897 р. 
народження, с.Н ов о се л iв ка  Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Лоти-
кове Слов'яносербського р-ну, помiчник завiдую-
чого шахтою iм.Лотикова. 16 листопада 1937 року 
арештований за звинуваченням у контрреволю-
цiйнiй дiяльностi, що в ходi слiдства не було до-
ведено. 8 сiчня 1938 року справу припинено.  Реабi-
лiтований у 1994 роцi. 

БОНДАРЕНКО Каленик Демидович,     
1899 р. народження, с.Петрівка Станично-Лугансь-
кого р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
м.Луганську, робітник з-ду ім.Жовтневої революції. 
Арештований 5 липня 1935 року за звинуваченням 
у приналежності до контрреволюційної організації. 
8 липня 1935 року справу припинено за недоведе-
ністю звинувачення, з-під варти звільнений. Реабі-
літований у 1935 році. 

БОНДАРЕНКО Катерина Єгорiвна, 1894 р. 
народження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, торговка-приватниця. Репресована двiчi. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 
серпня 1929 року вислана на 3 р. з а  м е ж i України. 
Постановою того ж органу вiд 23 травня 1932 року 
позбавлена права проживати протягом 3 р. у рядi 
мiст СРСР.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БОНДАРЕНКО Кiндрат Iванович, 1881 р. 
народження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Костянтин Трохимович, 
1908 р. народження, с.Раївка Слов'яносербського 
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Вiйськовослужбовець. Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 12 червня 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Кузьма Матвiйович, 1894 р. 
народження, с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Тош-
кiвка Первомайської мiськради, сторож контори 
держторгу. Особливою "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БОНДАРЕНКО Кузьма Софронович, 1894 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 392

ва. Проживав у Луганську,  слюсар-арматурник     
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Донецьким обласним 
судом 2 листопада 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Микита Гаврилович, 1891 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освіта початкова. Проживав у 
П етр iв ц i , селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл.  27 
сiчня 1931 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Микола Iванович, 1904 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта се-
редня. Проживав у  м.Стахановi, бухгалтер шахти 
№ 4-2-бiс "Iрмине". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Микола Максимович, 1906 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 6 повiтрянодесантної дивiзiї. Вiй-
ськовим трибуналом цiєї дивiзiї 6 червня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.   Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.   

БОНДАРЕНКО Митрофан Iванович, 1885 р. 
народження, с.Кружилiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кружилiв-
цi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Михайло Iванович, 1890 р. 
народження, с.Домоткань Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Шишкове Слов'яносербсько-
го р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Колегiєю ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БОНДАРЕНКО Михайло Iванович, 1892 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Мiу-
синську, десятник шахти № 151. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Михайло Iванович, 1909 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Мiу-
синську, машинiст паровоза Штердресу. Лугансь-
ким обласним судом 6 травня 1946 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Никифор Петрович, 1905 р. 
народження, м.Ростов-на-Дону, Росiйська Федера-
цiя, українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, не працював, iнвалiд. Арештований 30 
липня 1945 року за звинуваченням у доносах нi-
мецьким окупантам на радянських громадян. 28 ве-
ресня 1945 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Олександр Гнатович, 1913 р. 
народження, с.Комiсарiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, стропальник з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Олександр Тимофiйович, 
1899 р. народження, с.Рудове Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ру-
довому, селянин-одноосiбник. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Олексiй Антонович, 1896 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, о св i та  п оча т к ов а . Проживав у 
м.Красний Луч, робiтник госпбази шахти № 1. Су-
довою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лю-
того 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОНДАРЕНКО Олексiй Михайлович, 1883 р. 
народження, с.Медвежанка Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Медве-
жанцi, селянин-одноосiбник. Арештований 1 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 25 сiчня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕНКО Олена Семенiвна, 1927 р. 
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Бiлого-
рiвцi, робiтниця радгоспу "Пiвнев". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 черв-
ня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1960 роцi.    

БОНДАРЕНКО Остап Iванович, 1886 р. на-
родження, с.Багачка Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiт-
ник примiського господарства вiддiлу робiтничого 
постачання з-ду "Донсода". Донецьким обласним 
судом 28 грудня 1935 року засуджений до 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОНДАРЕНКО Павло Карпович, 1891 р. 
народження, с.Грицаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, о св iта  п оча т ков а . Проживав у м.Ли-
сичанську, вагонник шахти iм.ОДПУ. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989  роцi.    

БОНДАРЕНКО Павло Панасович, 1899 р. 
народження, м.Рубiжне, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Рубiжному, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 24 грудня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Павло Семенович, 1914 р. 
народження, м.Са ма р ка нд , Узбецька РСР, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
учень школи ФЗН з-ду iм.Жовтневої революцiї. Ре-
пресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 30 листопада 1931 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi умовно. Донецьким обласним 
судом 23-24 вересня 1936 року засуджений до 4 р. 
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позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1991 роках. 

БОНДАРЕНКО Петро Васильович, 1897 р. 
народження, с.Богородицьке Троїцького р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Богородиць-
кому, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Арештований 
18 квiтня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 18 липня 1933 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Петро Гаврилович, 1894 р. 
народження, с.Iвановка Таганрозького округу Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Новоганнiвка Крас-
нодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Ре-
пресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 року 
висланий на 3 р. за межi України. 4 листопада 1937 
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1962 роках. 

БОНДАРЕНКО Петро Iванович, 1885 р. на-
родження, смт Ка лин ов е Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Стахановi, машинiст пiдйо-
мної машини шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БОНДАРЕНКО Петро Маркович, 1891 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвсь-
кого р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
смт Успенка Лутугинського р-ну, возiй-приватник. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 18 липня 1941 року засуджений до 6 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Петро Олексiйович, 1921 р. 
народження, с.Платонiвка Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Плато-
нiвцi, не працював через iнвалiднiсть. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 червня 
1943 року засуджений до розстрiлу. 7 липня 1943 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.  

БОНДАРЕНКО Петро Родiонович, 1895 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, робiтник  
з-ду № 59. Арештований 9 червня 1934 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi, що 
в ходi слiдства не було доведено. 22 липня 1934 
року справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОНДАРЕНКО Петро Симонович, 1871 р. 
народження, с.Iв а н ов ка  Таганрозького округу 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Першозванiвка Лу-
тугинського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресова-
ний двiчi. Арештований 27 лютого 1931 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 1 вересня 1931 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. 23 лис-
топада 1931 року "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 

засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1931 i 1989 роках.   

БОНДАРЕНКО Петро Федорович, 1875 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, тесляр артiлi "Промпобут". Репресо-
ваний двiчi. 30 листопада 1931 року Особливою на-
радою при Колегiї ДПУ УРСР засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1994 роках. 

БОНДАРЕНКО Петро Харитонович, 1883 р. 
народження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
коваль шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОНДАРЕНКО Петро Харитонович, 1888 р. 
народження, с.Р а їв ка  Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, сторож магазину № 163. Арештований 18 
жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 30 сiчня 1938 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕНКО Прокiп Гаврилович, 1897 р. 
народження, с.Багачка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, робiт-
ник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лютого 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Семен Андрiянович, 1889 р. 
народження, с.Александровка Россошанського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, бухгал-
тер їдальнi № 4 "Доннархарчу". Репресований двiчi. 
Донецьким обласним судом  23-24 вересня 1936 ро-
ку засуджений до 10 р.  позбавлення волi. Судовою 
колегiєю Луганського обласного суду 18 серпня 
1956 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

БОНДАРЕНКО Семен Матвiйович, 1895 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-
рiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 11 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРЕНКО Сергiй Кирилович, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, старший агроном Косiорiвської МТС. Спецко-
легiєю Донецького обласного суду 15 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БОНДАРЕНКО Сергiй Петрович, 1904 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, грубник з-ду iм.Якубовського. Репре-
сований двiчi. Постановою Особливої наради при 
Колегії ДПУ УРСР  вiд  31 серпня  1932  року вис-
ланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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БОНДАРЕНКО Сергiй Федотiйович, 1900 р. 
народження, с.Дми тр ов ка  Алексєєвського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, вагар 
зал.ст. Луганськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 8 травня 1944 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БОНДАРЕНКО Спиридон Мартинович, 
1892 р. народження, с.Козинка Верхньоднiпровсь-
кого р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, сторож Лу-
ганського лiсорозплiдника. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БОНДАРЕНКО Тимофiй Мусiйович, 1900 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, о св iта  п оча тк ов а . Проживав у 
м.Луганську, грубник аварiйно-вiдбудовчого бата-
льйону. Арештований 27 березня 1943 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї, що в ходi 
слiдства не було доведено. 6 липня 1943 року спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1943 роцi.  

БОНДАРЕНКО Трохим Прохорович, 1895 р. 
народження, с.Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, робiтник залiзничної магiстралi Москва-
Донбас. Арештований 21 лютого 1933 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26 березня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.   

БОНДАРЕНКО Федiр Андрiйович, 1897 р. 
народження, м.Звенигородка Київської обл., украї-
нець, освiта вища. Проживав у м.Старобiльську, 
в чит ел ь  школи № 3. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БОНДАРЕНКО Федiр Iванович, 1873 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiловодську, селянин-одно-
осiбник. Арештований 21 жовтня 1929 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 25 жовтня 1929 року з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОНДАРЕНКО Федiр (Федот) Iванович, 
1886 р. народження, смт Ящикове Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бугаївка Перевальського р-ну, черговий слюсар 
шахти "Дельта". Арештований 13 грудня 1930 року 
за звинуваченням у шкiдництвi на шахтi, що в ходi 
слiдства не було доведено. 18 квiтня 1931 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.  

БОНДАРЕНКО Федiр Iванович, 1912 р. на-
родження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-ди, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кра-
сний Луч, вантажник Штердресу. Луганським об-
ласним судом 8 сiчня 1948 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОНДАРЕНКО Федiр Михайлович, 1898 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, непись-
менний. Проживав у с.Попiвка Бiлокуракинського 
р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 20 липня 

1931 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 
16-17 грудня 1932 року виправданий Донецьким 
обласним судом, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1932 роцi.   

БОНДАРЕНКО Федот Онисимович, 1890 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськради, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Свердловської обл., Росiйська Федерацiя, 10 листо-
пада 1942 року засуджений до розстрiлу. 8 грудня 
1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 8 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

БОНДАРЕНКО Хрисанф Федотович, 1894 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта середня. Проживав у 
м.Красний Луч, юр и ск он с у ль т  Краснолуцького 
мiжрайторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОНДАРЕНКО Юрiй Григорович, 1926 р. 
народження, с.М ур а т ов е Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
єфрейтор. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.Бар-
наула, Алтайський край, Росiйська Федерацiя, 28 
липня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНДАРЕНКО Якiв Андрiйович, 1895 р. 
народження, с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Луган-
ську, шорник мiськкомунгоспу. Луганським облас-
ним судом 4 квiтня 1947 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОНДАРЕНКО Якiв Павлович (Антоно-
вич), 1888 р. народження, с.Золотарiвка Попаснян-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у Золотарiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 18 сiчня 1931 року висланий на 3 р. 
за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БОНДАРЕНКОВА Тетяна Никифорiвна, 
1895 р. народження, с.Дар'ївка Свердловської мi-
ськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
кол.с-щi Калачiвка Ровенькiвської мiськради, домо-
господарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 7 вересня 1945 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БОНДАРЕЦЬ Iларiон Захарович, 1893 р. 
народження, с.Новоспаське Магдалинiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського 
р-ну, сторож вугiльного складу зал.ст. Сiмейкине. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БОНДАРЕЦЬ Олександр Несторович, 1906 р. 
народження, с.Красилiв Красилiвського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти iм.Iллiча. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 3 червня 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    
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БОНДАРКОВ Митрофан Гнатович, 1877 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
рiвцi, сторож контори "Харчоторгу". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 листо-
пада 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

БОНДАРУК Сергiй Семенович, 1889 р. на-
родження, с.Цвiтоха Славутського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у с.Дякове Антрацитiвського р-ну, робiтник 
шахти № 22. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БОНДАРУК Степан Пантелеймонович, 1903 р. 
народження, с.Жигалiвка Калинiвського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Шишкове Слов'яносербського р-ну, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнi-
зону 5 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 23 березня 1942 року. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.   

БОНДАРЧУК Гнат Павлович, 1896 р. на-
родження, с.Мельники, Волинська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, елек-
трослюсар шахти iм.Рухимовича. Донецьким об-
ласним  судом  26 квiтня 1937 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОНДАРЧУК Овксентiй Павлович, 1899 р. 
народження, с.Генрiхiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, 
робiтник радгоспу "Комсомолець". Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОНДАРЧУК Тимофiй Пантелiйович, 1896 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 31 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 25 стрiлецької дивiзiї 23 травня 1942 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БОНКЕ Август Фердiнандович, 1892 р. на-
родження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київ-
ської обл., нiмець, о св i та  п оча т ков а . Проживав 
у м.Сватове, вантажник зал.ст. Сватове. Донецьким 
обласним судом 22 квiтня 1936 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОНЧУЖНИЙ Григорiй Гаврилович, 1902 р. 
народження, с.З а їк iв ка  Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.Луганська 27 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 березня 1943 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

БОНЬХАДI Бела Францович, 1919 р. народ-
ження, Чехословаччина, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Луганську, техпрацiвник школи № 13. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 13 серпня 1941 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БООБ Валентин Якович, 1902 р. народжен-
ня, к.№ 3 Нiкопольського р-ну Днiпропетровської 

обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, табельник к-пу 
"Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1963 роцi.    

БООБ Євген Антонович, 1910 р. народжен-
ня, с.Єлизаветiвка Червоноармiйського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БООБ Iван Якович, 1900 р. народження, 
с.Єлизаветiвка Червоноармiйського р-ну Днiпропе-
тровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, стрiлочник 
зал.ст. Ковпакове. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БООБ (БОББ) Йосип Петрович, 1904 р. на-
родження, к.Розенфельд Олександрiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
конюх к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 4 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БООБ Климентiй Якович, 1908 р. народжен-
ня, к.№ 3 Нiкопольського р-ну Днiпропетровської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Ко-
закiвка Антрацитiвського р-ну, робiтник транспорт-
ного цеху тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.   

БООБ Марта Iванiвна, 1905 р. народження, 
к.Блюменфельд, Днiпропетровська обл., н iмк еня , 
освiта початкова. Проживала в с-щi Козакiвка Ант-
рацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". 
Арештована 21 листопада 1937 року як член сiм'ї 
р епр е сов а н о г о за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 27 лютого 1938 року з-пiд варти звiльне-
на. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БООБ Микола Петрович, 1908 р. народжен-
ня, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, машинiст 
молотарки к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БООБ Павло Валентинович, 1895 р. народ-
ження, к.Гейдельберг Мелiтопольського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Красний 
Луч, наваловiдбiйник шахти № 21. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БООБ Якiв Валентинович, 1871 р. народ-
ження, к.Гейдельберг Мелiтопольського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, сто-
рож ларка сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    
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БООБ Якiв Якович, 1900 р. народження, 
к.Єлисаветiвка Запорiзького р-ну Днiпропетровсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, робiтник зал.ст. 
Ковпакiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОР Рудольф Iванович, 1883 р. народження, 
с.Генрiхiвка Баранiвського р-ну Житомирської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Лозно-
Олександрiвка   Бiлокуракинського  р-ну,  с т ор ож  
к-пу "Паркомуна". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОРБОТ Григорiй Михайлович, 1909 р. на-
родження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у смт Бiле Лу-
тугинського р-ну, вагонник шахти "Бiлянка". Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
листопада 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОРГЕР Максим Вольфович, 1909 р. народ-
ження, м.Кракiв, Польща, єврей. Проживав у с.Ана-
ньївка Свердловської мiськради, вiдкатник шахти 
№ 28-29. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
жовтня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОРДОВИЦЬКИЙ Василь Федорович, 1897 р. 
народження, с.Ба х м ут iв ка  Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, д е ся тник  ша хти  "Чорноморка". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 16 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРДОНОСЕНКО Йосип Лук'янович, 1873 р. 
народження, с.Боровиця Чигиринського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, листо-
ноша. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРДУНОВ Гаврило Iванович, 1902 р. на-
родження, х. Трубицький, Медвенський р-н Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/вища. Проживав у м.Алчевську, рахiвник розра-
хункового вiддiлу з-ду iм.Ворошилова. Донецьким 
обласним судом 14 травня 1937 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОРДУНОВ Iван Григорович, 1897 р. на-
родження, м.Обоянь Обоянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, завiдуючий магази-
ном № 31 Климiвського райхарчоторгу. Репресова-
ний двiчi. Арештований 19 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 грудня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. 16 лютого 1943 
року арештований за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни. 19 квiтня 1943 року спра-
ву припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтова-
ний у 1994 році.   

БОРДЮГОВ Гнат Петрович, 1918 р. народ-
ження, с.Па в л енк ов е Новопсковського р-ну, ук-

раїнець, освiта початкова. Проживав у Павленко-
вому, тимчасово не працював. Арештований 10 лю-
того 1942 року за звинуваченням у зв'язках з аген-
турою нiмецької розвiдки. 21 листопада 1942 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРДЮГОВ Григорiй Iванович, 1923 р. на-
родження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Михайлiв-
цi, не працював. Арештований 29 вересня 1941 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до антира-
дянської молодiжної групи. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, в дорозi помер. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРДЮГОВ Олександр Гнатович, 1913 р. 
народження, х. Котовка, Россошанський р-н Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 25 квiтня 1942 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРДЮГОВ Павло Рухимович, 1904 р. на-
родження, х. Котовка, Россошанський р-н Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
середня. Проживав у м.Луганську, керуючий кон-
торою об'єднання "Облхудоба". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

БОРДЮГОВ Стефан Харитонович, 1892 р. 
народження, с.Терни Краснолиманського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новолюбiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу 
"Нове життя"."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БОРДЮЖА Олексiй Володимирович, 1916 р. 
народження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 105 прикордонного загону. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Бiлоруського вiйськового 
округу 13 сiчня 1941 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

БОРЕЦЬКИЙ Iван Войцехович, 1911 р. на-
родження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле 
Старобiльського р-ну, р об iтник  зернорадгоспу 
iм.Ворошилова. Ос об лив о ю нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БОРЕЦЬКИЙ Йосип Андрiйович, 1877 р. 
народження, с.К о ше л iв ка  Пулинського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Каськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний повстанець". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БОРЕЦЬКИЙ Йосип Станiславович, 1903 р. 
народження, с.К ош е л iв ка  Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Ка сь к iв ка  Маркiвського р-ну, т е с ляр  к-пу 
"Бiльшовицький штурм". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
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розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1965 роцi.   

БОРЕЦЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1916 р. 
народження, с.К о ше л iв ка  Пулинського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Каськiвка Маркiвського р-ну, тракторист Кась-
кiвської МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1963 роцi.   

БОРЕЦЬКИЙ Фелiкс Андрiйович, 1895 р. 
народження, с.К о ше л iв ка  Пулинського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Тернiвка Маркiвського р-ну, садiвник к-пу "Чер-
воний бойовик". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БОРЕЦЬКИЙ Франц Тимофiйович, 1897 р. 
народження, с.Болярка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ге-
раськiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1963 роцi.    

БОРЖУКОВ (БУРЖУКОВ) Микола Пет-
рович, 1894 р. народження, Болгарiя, болгарин, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, городник 
к-пу iм.М.Горького. Донецьким обласним судом 24 
сiчня 1939 року засуджений до 8 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОРЗЕНКО Варвара Климентiївна, 1903 р. 
народження, с.Та р а н iв ка  Змiївського р-ну Хар-
кiвської обл., українка, о св i та  п оча тк ов а . Член 
ВКП(б) у 1926-1938 рр. Проживала в м.Луганську, 
оператор ковальського цеху з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Арештована 31 червня 1938 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiй-
ної органiзацiї. 18 грудня 1938 року справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована 
у 1938 роцi.  

БОРЗЕНКО Василь Сергiйович, 1907 р. на-
родження, м.Красний Луч, росiянин, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослуж-
бовець, рядовий, дiловод фiнчастини 28 прикор-
донного загону вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуна-
лом прикордонної i внутрiшньої охорони УРСР 21 
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду УРСР 
17 листопада 1938 року строк покарання знижено 
до 5 р.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БОРЗИЛО Василь Олексiйович, 1877 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюково-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 травня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОРЗИЛО Iван Якович, 1898 р. народжен-
ня, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Первомайську, кол-
госпник к-пу iм.Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРЗИЛО Микола Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Г онча р iв ка  Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с.Преобра-
женне Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРЗИЛО Олександр Вiкторович, 1908 р. 
народження, с.П ер в о ма й сь к  Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Перво-
майську, селянин-одноосiбник. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОРЗИЛО Панас Самiйлович, 1906 р. на-
родження,  українець, освiта н/вища.  Член ВКП(б) 
до 1934 р. Проживав у м.Луганську, студент Луган-
ського педагогiчного iнституту. Репресований двi-
чi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 2 квiтня 1934 року висланий на 3 р. за 
межi України. 15 червня 1936 року Особливою 
нарадою при НКВС СРСР засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОРЗИЛО (БОРЗИЛОВ) Петро Якович, 
1892 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР  вiд  31 серпня  1932 року  висланий на 
3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БОРЗИЛОВ Павло Лаврентiйович, 1884 р. 
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськра-
ди, росiянин, освiта початкова. Проживав у Павлiв-
цi, садiвник к-пу iм.Володарського. Луганським об-
ласним судом 21 жовтня 1946 року засуджений до  
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОРЗИХ Микола Дмитрович, 1898 р. народ-
ження, с.Просєка Колпнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, iнспектор з якостi вугiлля шахти № 30. 
Арештований 25 червня 1938 року за звинува-
ченням в антирадянськiй дiяльностi. 15 серпня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти зв iльн ени й . Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

БОРЗЯК Iван Олександрович, 1914 р. на-
родження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, 
народний суддя Антрацитiвського р-ну. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
25 листопада 1941 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОРИС Андрiй Якимович, 1884 р. народ-
ження, с.Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ко-
валiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Ком-
сомолець України". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.   
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БОРИС Архип Iванович, 1907 р. народжен-
ня, с.Ла с к iв  Володимир-Волинського р-ну Волин-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, електрик тресту "Пiвденелектромон-
таж". Луганським обласним судом 22 грудня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БОРИС Iван Архипович, 1928 р. народжен-
ня, с.Ла с к iв  Володимир-Волинського р-ну Волин-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, електромонтер тресту "Пiвденелект-
ромонтаж". Луганським обласним судом 22 грудня 
1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОРИС Яким Кирилович, 1907 р. народ-
ження, с.Ласкiв Володимир-Волинського р-ну Во-
линської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Алчевську, електрик тресту "Пiвден-
електромонтаж". Луганським обласним судом 22 
грудня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРИСАНIН Iван Маркович, вiн же БЕР-
ТЕЛЬЗОН Йоганн Михельович, 1898 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Краснодонi, десятник шахти № 1. Ре-
пресований дв iч i . 22 жовтня 1936 року Донецьким 
обласним судом засуджений до 1 р. позбавлення 
волi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1960 i 1994 роках. 

БОРИСЕВИЧ Альберт Олександрович, 
1894 р. народження, м.Варшава, Польща, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, агент з 
постачання мiськкомунгоспу. Судовою колегiєю у 
кримiнальних справах Донецької обл. 7 березня 
1939 року засуджений до 2 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОРИСЕНКО Василь Гнатович, 1903 р. на-
родження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Первомайську, 
тимчасово не працював. Арештований 10 травня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 9 серпня 1932 року справу припинено за не-
достатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРИСЕНКО Вiктор Трохимович, 1874 р. 
народження, с.Ткарi, Полтавська обл., українець, 
неписьменний. Проживав у смт Новосвiтлiвка Крас-
нодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Постано-
вою Судової "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 
листопада 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОРИСЕНКО Данило Юхимович, 1900 р. 
народження, с.Нововасильєвка Урицького р-ну Ак-
молiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, робiтник 
шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 9 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БОРИСЕНКО Iван Якимович, 1925 р. на-
родження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Свирневе Го-
лованiвського р-ну Одеської обл., селянин-одно-

осiбник. Арештований 16 квiтня 1944 року за зви-
нуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 22 
червня 1944 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРИСЕНКО Iрина Тимофiївна, 1876 р. на-
родження, Полтавська обл., українка, неписьменна. 
Проживала в смт Новосвiтлiвка Краснодонського 
р-ну, домогосподарка. Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 23 листопада 1931 року засуджена 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БОРИСЕНКО Кирило Тимофiйович, 1907 р. 
народження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Спiр-
не Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського 
р-ну Донецької обл.), робiтник радгоспу "Спiрне". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.   

БОРИСЕНКО Купрiян Трохимович, 1891 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, комiрник педагогiчного iнституту. Репре-
сований двiчi. Постановою Судової "трiйки" при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931  року вис-
ланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОРИСЕНКО Макар Григорович, 1912 р. 
народження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1004 стрiлецького полку 305 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 52 армiї 9 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРИСЕНКО Марко Якович, 1906 р. на-
родження, м.Красний Луч, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької 
мiськради, слюсар шахти № 152. Донецьким облас-
ним судом 22 сiчня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРИСЕНКО Олексiй Петрович, 1915 р. 
народження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
колгоспник к-пу "Комсомолець". Вiйськовим три-
буналом 35 району авiацiйного базування 19 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу.  Вирок викона-
но 25 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БОРИСЕНКО Петро Микитович, 1907 р. 
народження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, робiтник склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БОРИСЕНКО Полiкарп Iванович, 1899 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Сватовому, робiтник Сватiвсь-
кого лiсгоспу. Арештований 26 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 травня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРИСЕНКО Свирид (Спиридон) Мусiйо-
вич, 1902 р. народження, с.Первомайськ Сватiвсь-
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кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, колiсник кiнного двору шахти 
iм.Титова. Арештований 24 червня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОРИСЕНКО Семен Трохимович, 1878 р. 
народження, с.Юр'ївка Гадяцького р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник каменярнi. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 1931 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БОРИСЕНКО Сергiй Якович, 1888 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у Сватовому, рахiвник об'єднання "Мо-
локопродукт". Арештований 28 листопада 1932 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
лютого 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1933 роцi.  

БОРИСЕНКО Тимофiй Якович, 1908 р. на-
родження, м.Красний Луч, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької 
мiськради, слюсар шахти № 152. Донецьким об-
ласним судом 22 сiчня 1935 року засуджений до     
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРИСЕНКО Федiр Прокопiйович, 1906 р. 
народження, с.Мала Ворожба Лебединського р-ну 
Сумської обл., українець, освiта середня. Вiйсько-
вослужбовець, р яд ов ий  са п ер н о го батальйону 
№ 1539. Вiйськовим трибуналом 15-ї саперної бри-
гади 21 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
11  травня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiв-
денно-Захiдного фронту розстрiл замiнено 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

БОРИСКIН Петро Єпiфанович, 1896 р. на-
родження, с.Костянтинiвка Миколаївського р-ну 
Одеської обл., росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, слюсар шахти iм.Iллiча. Ареш-
тований 23 липня 1938 року за звинуваченням у 
шкiдництвi на шахтi. 8 вересня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРИСКIН Якiв Васильович, 1888 р. на-
родження, с.Захаровка Воловського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Антрацитi, крiпильник шахти 
№ 1-1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОРИСОВ Андрiй Iванович, 1891 р. народ-
ження, х. Караїчев, Глубокинський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр будвiддiлу 
тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРИСОВ Вiктор Антонович, 1879 р. на-
родження, м.Балаклiя Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, за-
вiдуючий магазином "Укрсадвинтресту". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 

року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

БОРИСОВ Iван Макарович, 1906 р. народ-
ження, х. Караїчев, Глубокинський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр шахти № 1. 
Арештований 15 грудня 1934 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 9 сiчня 1935 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БОРИСОВ Матвiй Петрович, 1894 р. народ-
ження, Троїцький р-н Оренбурзької обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, не працю-
вав. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ОДПУ вiд 28 вересня 1928 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОРИСОВ Микита Андрiйович, 1875 р. на-
родження, смт Талове Краснодонського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Таловому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОРИСОВ Михайло Iванович, 1887 р. на-
родження, м.Москва, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, заступник 
головного iнженера хiмзаводу. "Трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 року засуджений 
до розстрiлу iз замiною на 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БОРИСОВ Олександр Васильович, 1882 р. 
народження,  м.Л ен iн гр а д ,  Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у м.Антр а ци т i , касир шахти 
№ 3-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квi-
тня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1988 роцi.    

БОРИСОВ Олексiй Йосипович, 1904 р. на-
родження, с.Рогнедiно, Брянська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, начальник мiськвiддiлу зв'язку. Ареш-
тований 8 сiчня 1938 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
26 сiчня 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994роцi.  

БОРИСОВ Олексiй Тимофiйович, 1913 р. 
народження, х. Богатов, Шахтинський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, вiдкатник 
шахти № 4-2-бiс "Iрмине". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОРИСОВ Петро Омелянович, 1925 р. на-
родження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньошевирiвцi, колгоспник к-пу iм.Петровського. 
Арештований 1 травня 1942 року за звинуваченням 
у пiдготовцi теракту. 11 червня 1942 року виправ-
даний Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.   

БОРИСОВ Семен Гордiйович, 1888 р. на-
родження, с.Г ор оди щ е Бiловодського р-ну, росiя-
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нин, освiта   п оча тк ов а . Проживав у Городищi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 25 сiчня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. 16 лютого 1942 року Вiйськовим трибуна-
лом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БОРИСОВ Тимофiй Михайлович, 1885 р. 
народження, х. Богатов, Шахтинський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, робiтник шах-
ти № 4-2-бiс "Iрмине". Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРИСОВ Федiр Герасимович, 1892 р. на-
родження, х. Власовка, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, вибiйник 
шахти № 2. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 лютого 1933 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРИСОВА Акулина Михайлiвна, 1880 р. 
народження, с.Михайловка Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в смт Талове Краснодон-
ського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 листопада 
1945 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1990 роцi.    

БОРИСОВИЧ Iнна Вiкторiвна, 1925 р. на-
родження, м.Невель Калiнiнської обл., Росiйська 
Федерацiя, р о с iянка , освiта н/середня. Вiйськово-
службовець, рядовий 246 окремого мiнного iнже-
нерного батальйону. Вiйськовим трибуналом 15 iн-
женерної мiнної бригади 27 квiтня 1943 року за-
суджена до 3 р. позбавлення волi. 13 червня 1944 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1944 роцi.    

БОРИСОВСЬКИЙ Володимир Федорович, 
1890 р. народження, сл. Мечетка Бобровського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Воєводське Троїць-
кого р-ну, директор школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

БОРИСОВСЬКИЙ Григорiй Васильович, 
1871 р. народження, с.Альшанка Новооскольського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Артемiвську Пе-
ревальського р-ну, охоронник воєнiзованої вахтер-
ської команди шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13  грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.   

БОРИСОВСЬКИЙ Тихон Трохимович,1900 р. 
народження, с.То ма р ов ка  Томаровського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, нача-
льник дiльницi транспортного цеху тресту "Крас-
нодонвугiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 жовтня 1943  року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БОРIВСЬКА Тамара Максимiвна, 1927 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-
кова. Проживала в с.Сенькове Старобiльського 
р-ну, не працювала. Арештована 22 лютого 1943 
року за пiдозрою у пособництвi нiмецьким оку-
пантам. 6 березня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БОРКОВСЬКИЙ Генрiх Теофiлович, 1895 р. 
народження, Чернiгiвська обл., литовець, освiта 
н/вища. Проживав у м.Стахановi, викладач нав-
чального комбiнату шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОРМАН Рiхард Карлович, 1892 р. народ-
ження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Сва-
тове, колгоспник к-пу "Перемога". Донецьким об-
ласним  судом  22 квiтня 1936 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований  у 1990 роцi.    

БОРМОТОВ Iван Олексiйович, 1885 р. на-
родження, кол.с.Новодеркул Данилiвської сiльради 
Бiловодського р-ну, росiянин, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, робiтник масло-
робного з-ду. Надзвичайною "трiйкою" 2-ї кава-
лерiйської дивiзiї 25 лютого 1921 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОРОВ Едуард Якович, 1890 р. народження, 
с.Сергiївка Чуднiвського р-ну Вiнницької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Чорнявка 
Троїцького р-ну, комiрник к-пу "Маяк". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОРОВЕНСЬКИЙ Антон Павлович, 1887 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Осо-
бливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 
1930 року висланий на 3 р. за межi України. 2 серп-
ня 1939 року Луганським обласним судом засудже-
ний до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1993 i 1995 роках. 

БОРОВЕНСЬКИЙ Григорiй Михайлович, 
1914 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, 
освiта середня. Проживав у кол.с.Тельманове Бiло-
куракинського р-ну, бухгалтер пункту "Заготзер-
но". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 29 червня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОРОВЕНСЬКИЙ Семен Михайлович, 
1905 р. народження, смт Бiлокуракине, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
704 стрiлецького полку 393 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Казанського гарнiзону, Та-
тарська АРСР, Росiйська Федерацiя, 22 листопада 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.   

БОРОВЕНСЬКИЙ (БАРОВЕНСЬКИЙ) Се-
рафим Стефанович, 1905 р. народження, смт Бiло-
куракине, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, десятник шахти № 4. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року за-
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суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

БОРОВИЙ Гаврило Васильович, 1915 р. на-
родження, с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Першо-
званiвцi, касир товарної контори зал.ст. Сiмейкине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БОРОВИЙ Мусiй Iванович, 1895 р. народ-
ження, м.Бр ян ка , українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, шофер 201 окремої авторо-
ти. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 24 травня 1943 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

БОРОВИЙ Прокiп Максимович, 1905 р. на-
родження, с.Розспасiївка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, головний кондуктор кондукторського резерву 
зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 21 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 2 грудня 1941 року Вiйсь-
ковим трибуналом Пiвденного фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БОРОВИК Василь Семенович, 1906 р. на-
родження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Євсузі, бригадир 
тракторної бригади к-пу iм.Ленiна. Арештований 8 
березня 1938 року за звинуваченням в а н тир а -
дян ськ iй  дiяльностi. 5 жовтня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРОВИК Матвiй Iванович, 1885 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освi-
та початкова. Вiйськовослужбовець, фельдшер. 
Вiйськовим трибуналом 25 дивiзiї 13 червня 1920 
року засуджений до 6 м-цiв примусових робiт умов-
но. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОРОВИК Олексiй Федорович, 1887 р. на-
родження, с.Оболоння Коропського р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник 
шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БОРОВИК Сергiй Iллiч, 1911 р. народжен-
ня, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 736 стрiлецького полку 395 стрiлець-
кої дивiзiї. Арештований 6 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. 24 грудня 1941 року справу припинено. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРОВИК Якiв Семенович, 1895 р. народ-
ження, м.Куп'янськ Харкiвської обл., українець, ос-
вiта середня. Проживав у м.Рубiжне, бухгалтер 
тресту "Пiвденспецбуд". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 вересня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.    

БОРОВИКОВ Михайло Миколайович, 
1911 р. народження, с-ще Знебер Дятьковського 

р-ну Брянської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
рiзальник скла склозаводу "Пролетар". Луганським 
обласним судом 9 квiтня 1941 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БОРОВИКОВА Катерина Василiвна, 1902 р. 
народження, х. Липовський, Верхньодонськой р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
неписьменна. Проживала в с.Черемшине Свердлов-
ської мiськради, домогосподарка. 11 лютого 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1125 засуджена до розстрiлу. 1 березня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розст-
рiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

БОРОВИЦЬКИЙ Рафаїл Вiкентiйович, 
1894 р. народження, с.Баранiвка Баранiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Артемiвську Перевальського р-ну, крiпильник 
шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БОРОВИЧЕНКО Сергiй Сидорович, 1889 р. 
народження, с.Борове Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
завгосп школи ФЗН при з-дi "Донсода". Репре-
сований двiчi. Арештований 22 липня 1935 року за 
звинуваченням у шпигунсько-диверсiйнiй дiяльнос-
тi. 25 липня 1935 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 28 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини  1080 за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1935 i 1972 роках. 

БОРОВКОВ Олексiй Iванович, 1905 р. на-
родження, с.Кашилен Батиревського р-ну Чуваської 
АРСР, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Лисичанську, електрослюсар з-ду "Пролетар". 
Донецьким обласним судом 9 квiтня 1937 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

БОРОВКОВ Федiр Васильович, 1896 р. на-
родження, с.Пр уди  Новосільського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Перевальську, кучер шахти     
№ 4. Луганським обласним судом 14 лютого 1939 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 9 червня 
1939 року Верховним судом УРСР справу повер-
нено на дослiдування. 8 вересня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОРОВСЬКА Олександра Андрiївна, 1886 р. 
народження, с.Борисовка Грайворонського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, українка, освi-
та середня. Проживала в м.Брянка, головний бух-
галтер мiської лiкарнi. Вiйськовим трибуналом 12 
армiї 9 травня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Страчена 25 травня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

БОРОВСЬКИЙ Василь Панасович, 1893 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гара-
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симiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРОВСЬКИЙ (БОРОВСЬКОВ) Василь 
Савелiйович, 1891 р. на р одж енн я , с.Гарасимiвка 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у Гарасимiвцi, пожежник i кучер на 
будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Арештований 14 сiчня 1933 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 22 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРОВСЬКИЙ Дмитро Олексiйович, 1905 р. 
народження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
робiтник з-ду "Червоний прапор". Арештований 19 
липня 1929 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 30 листопада 1929 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРОВСЬКИЙ Iларiон Дмитрович, 1887 р. 
народження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Спiвакiв-
цi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОРОВСЬКИЙ Йосип Домiнiкович (Дани-
лович), 1891 р. народження, с.Василiвка Мархлев-
ського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Наугольне Сватiвського р-ну, кол-
госпник к-пу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

БОРОВСЬКИЙ Максим Васильович, 1891 р. 
народження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРОВСЬКИЙ Михайло Калинович, 1879 р. 
народження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
середня. Проживав у м.Брянка, фельдшер мiської 
лiкарнi. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 9 травня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БОРОВСЬКИЙ Олексiй Купрiянович, 1893 р. 
народження, с.Гаврилiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, сторож лiсного складу з-ду "Пролетар". 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 2 вересня 1938 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БОРОВСЬКИЙ Павло Дмитрович, 1877 р. 
народження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Спiвакiв-
цi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої на-
ради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 березня 1930 
року в и с ла ний  за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БОРОВСЬКИЙ Павло Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Олександрiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Олександ-

рiвцi, тесляр Олександрiвського лiсництва. Ареш-
тований 7 лютого 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 11 серпня 1943 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРОВСЬКИЙ Якiв Йонович, 1901 р. на-
родження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований тричi. Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 травня 
1930 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Донецьким обласним судом 21 
квiтня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 26 жовтня 1949 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992, 1971, 
1967 роках. 

БОРОВСЬКОВ ( БОРОВСЬКИЙ) Iван Яко-
вич, 1892 р. народження, с.Середньотепле Станич-
но-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Середньотеплому, колгоспник к-пу 
"Вранiшня зоря". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БОРОВСЬКОВ Тимофiй Олександрович, 
1896 р. народження, с.Нижнiй Мiнченок Станично-
Луганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, робiтник спиртогорiлчаного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.    

БОРОВСЬКОЙ Павло Семенович, 1913 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Вiльхове Ста-
нично-Луганського р-ну, стрiлець воєнiзованої охо-
рони обласного управлiння зв'язку. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ МВС Луганської обл. 23 лис-
топада 1948 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 22 березня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу строк покарання 
знижено до 6 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОРОДА Олександр Семенович, 1912 р. на-
родження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, столяр мiськхарчоторгу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 березня 
1945 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

БОРОДАВКА Григорiй Йосипович, 1890 р. 
народження, с.Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ру-
бiжне, мiрошник млина примiського господарства 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРОДАВКА Григорiй Йосипович, 1892 р. 
народження, с.Новопокровка Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
вопокровцi, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Ареш-
тований 8 березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 29 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БОРОДАВКА Йон Митрофанович, 1889 р. 
народження, с.Новопокровка Бiлокуракинського 



Назвемо всіх поіменно 
 

 403

р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Ново-
покровцi, селянин-одноосiбник. Арештований 5 квiт-
ня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 червня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БОРОДАВКА Микола Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Маринiв-
ка Старобiльського р-ну, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 31 липня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОРОДАВКА Михайло Михайлович,    
1918 р. народження, с.Нижньопокровка Старобiль-
ського р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськово-
службовець, командир гармати артилерiйського 
полку 1 винищувальної бригади. Вiйськовим трибу-
налом Пiвденно-Захiдного фронту 13 жовтня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БОРОДАВКА Олександр Давидович, 1914 р. 
народження, с.Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта середня. Проживав у Ниж-
ньопокровцi, iнспектор по кадрах "Доннархарчу". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 лютого 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БОРОДАВКА Степан Олексiйович, 1886 р. 
народження, с.Пiски Iзюмського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, комiрник зал.ст. Сватове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

БОРОДАВКIН Кузьма Олексiйович, 1879 р. 
народження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Крякiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 3 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
червня 1931 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

БОРОДАВКIНА Варвара Назарiвна, 1924 р. 
народження, с.Дубровка Брасовського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Стахановi, робiтниця 
шахти № 3-3-бiс. Арештована 4 березня 1942 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 27 березня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.   

БОРОДАВКО Полiкарп Миколайович, 
1897 р. народження, с.Нижньопокровка Старобiль-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Нижньопокровцi, колгоспник к-пу iм.Куй-
бишева. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БОРОДАВКО Филимон Прохорович, 1889 р. 
народження, с.Нижньопокровка Старобiльського 
р-ну, українець, о св iта  п оча тк ов а . Проживав у 
Нижньопокровцi, колгоспник к-пу iм.Єжова. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 

року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРОДАЄВ Василь Олександрович, 1889 р. 
народження, с.Веселе Липецького р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.По-
пасна, завiдуючий райветлiкарнею. Вiйськовою ко-
легiєю Верховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БОРОДАЄВ Федiр Михайлович, 1883 р. на-
родження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, укра-
їнець, освiта середня. Проживав у Пiдгорiвцi, слу-
житель релiгiйного культу. Арештований 15 верес-
ня 1937 року за звинуваченням у висловлюваннях 
контрреволюцiйного характеру. Рiшення у справi 
немає.  Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БОРОДАЄВА Ангелiна Петрiвна, 1903 р. 
народження, м.Суджа Суджанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, латишка, освiта середня. 
Проживала в м.Попасна, домогосподарка. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 21 липня 1938 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтована у 1958 роцi.   

БОРОДАЧ Федiр Павлович, 1892 р. народ-
ження, смт Ящи к ов е Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Переваль-
ську, робiтник шахти № 19. Донецьким обласним 
судом 29 сiчня 1938 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРОДАЧОВ Кирило Якович, 1874 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, без 
певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БОРОДIН Андрiй Олексiйович, 1915 р. на-
родження, с.Велика Трещовка Землянського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта  початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
2-ї мiнно-саперної роти 97 окремого мiнно-сапер-
ного батальйону. До призову проживав у м.Лу-
ганську. Арештований 7 червня 1942 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни. 17 бе-
резня 1948 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БОРОДIН Герасим Полiкарпович, 1888 р. 
народження, смт Ур а л о -Ка в ка з  Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, бригадир рiльничої бригади к-пу 
"10 рокiв Жовтня". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.   

БОРОДIН Еммануїл Миколайович, 1897 р. 
народження, ст-ця Цимлянська Цимлянського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Свердловську, де -
ся тни к  шахти № 23. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 30 листопада 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.   
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БОРОДIН Iван Йосипович, 1878 р. народ-
ження, с.Королiвка Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Королiвцi, лис-
тоноша. Репресований двiчi. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 15 лютого 
1933 року висланий на 3 р. за межi України. 7 лип-
ня 1942 року арештований за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
11 березня 1948 року справу припинено. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1994 роках.   

БОРОДIН Микита Iванович, 1911 р. народ-
ження, с.Студене Должанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, коваль прокатного цеху 
з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРОДIН Микола Iванович, 1893 р. народ-
ження, х. Груцинцов, Каменський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Софiївський Краснолуцької 
мiськради, бригадир свинарiв радгоспу "Хрус-
тальний". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.   

БОРОДIН Олександр Євстигнiйович, 1891 р. 
народження, х. Плотина, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Урало-Кавказ Красно-
донської мiськради, колiйний робiтник шахти № 1 
"Iзварине". "Трiйкою"  УНКВС  по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

БОРОДIН Петро Олександрович, 1927 р. 
народження, м.Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник з-ду iм.Рудя. Луганським обласним судом 28 
березня 1952 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОРОДIН Петро Юхимович, 1888 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiз-
бенцi, селянин-одноосiбник. Арештований 21 ве-
ресня 1941 року за звинуваченням у контррево-
люцiйнiй дiяльностi. Рiшення у справi немає. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.   

БОРОДIН Тимофiй Архипович, 1882 р. на-
родження, м.Краснодон, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у Краснодонi, охоронник "Доннар-
харчу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОРОДIН Тихон Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Да в ид о -Мик iл ьс ьк е Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Да-
видо-Микiльському, колгоспник к-пу "Шлях до со-
цiалiзму". Арештований 19 грудня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 квiтня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БОРОДIН Федiр Михайлович, 1886 р. на-
родження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта почат-

кова. Проживав у Бiловодську, приймальник конто-
ри "Заготзерно". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОРОДIН Федiр Петрович, 1887 р. народ-
ження, х. Нижньоєрохiн, Глубокинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Iзварине Краснодон-
ської мiськради, лiсогон шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БОРОДIН Федiр Федорович, 1882 р. народ-
ження, с.Студене Должанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, чорнороб з-ду iм.Во-
рошилова. Судовою "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БОРОДIН Юхим Миколайович, 1888 р. на-
родження, х. Зимовной, Серафимовицький р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, конюх радгоспу "Хрус-
тальний". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БОРОДIН Якiв Єгорович, 1908 р. народжен-
ня, с.Студене Должанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, коваль з-ду iм.Вороши-
лова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовт-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРОДIН Якiв Мефодiйович, 1909 р. народ-
ження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав в Урало-
Кавказi, вибiйник шахти "Урало-Кавказ". Репресо-
ваний двiчi. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 1 лютого 1930 року висланий 
на 3 р. за межi України. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 лютого 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1993 i 1960 роках. 

БОРОДIНА Акулина Iванiвна, 1882 р. на-
родження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськ-
ради, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м.Алчевську, прибиральниця доменного цеху з-ду 
iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БОРОДКIН Iван Григорович, 1891 р. народ-
ження, с.Стадницi Землянського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, крiпильник шахти № 28-29. Арешто-
ваний 30 сiчня 1940 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 9 лютого 1940 року справу при-
пинено за недостатнiстю матерiалiв для притяг-
нення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОРОЗДIН Iван Борисович, 1903 р. народ-
ження, ст-ця Новокубанська Новокубанського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
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помiчник головного iнженера шахти "Центральна". 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 13 жовтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. 19 сiчня 1939 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 15 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БОРОЗДIН Тимофiй Андрiйович, 1876 р. 
народження, с.Леськине Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, о св i та  поча тк ов а . Проживав у Леськи-
ному, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ОДПУ 18 сiчня 1930 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БОРОНОС Iван Гнатович, 1896 р. народ-
ження, с.Самотiївка Краснопiльського р-ну Сум-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, робiтник шахти № 1-бiс. Арештований 28 
червня 1942 року за звинуваченням в контррево-
люцiйному саботажi. 29 червня 1942 року вип-
равданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1942 роцi.  

БОРСЯК Петро Васильович, 1887 р. народ-
ження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, 
сторож Пiдгорiвської МТС. Репресований двiчi. 
Арештований 5 липня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
4 сiчня 1934 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1994 році.   

БОРТ Пилип Дмитрович, 1904 р. народжен-
ня, с.Олександрiвка Межiвського р-ну Днiпропет-
ровської обл., українець, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, 
партпрацiвник з-ду iм.Косiора. Арештований 20 
лютого 1935 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 17 травня 1935 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1935 роцi.   

БОРТКЕВИЧ Вiктор Антонович, 1905 р. на-
родження, с.Лезьє Шлiссельбурзького р-ну Ле-
нiнградської обл., Росiйська Федерацiя, латиш, ос-
вiта вища. Проживав у м.Лисичанську, змiнний 
майстер шахти iм.Титова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БОРТКЕВИЧ Олександр Костянтинович, 
1876 р. на р одж енн я , смт Слов'яносербськ, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
завiдуючий пiдвiддiлом окружного фiнвiддiлу. 
Арештований 14 червня 1927 року за звинува-
ченням у боротьбi проти революцiйного руху. 7 
вересня 1930 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

БОРЦ Емiлiй Едуардович, 1903 р. народ-
ження, Новоград-Волинський р-н Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Тепле Ста-
нично-Луганського р-ну, тракторист к-пу iм.Лит-
винова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 

грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БОРЦОВ Панас Лукич, 1904 р. народження, 
х. Стара Станиця, Каменський р-н Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у м.Крас-
нодонi, вiдкатник шахти № 2-9. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРЦОВ Тимофiй Михайлович, 1901 р. на-
родження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, о св i та  п оча тк ов а . Проживав у 
м.Краснодонi, крiпильник шахти № 1-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

БОРЩ Григорiй Олексiйович, 1899 р. на-
родження, с.Ма йда н  Коломацького р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта н/вища. Проживав у 
м.Луганську, в чит е ль  шк о ли  № 3. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1958 роцi.    

БОРЩ Катерина Микитiвна, 1924 р. народ-
ження, с.Кр изь к е Маркiвського р-ну, українка, 
освiта н/середня. Проживала в Кризькому, завi-
дуюча сепараторним пунктом к-пу "13 рокiв Жовт-
ня". Арештована 9 липня 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 
20 серпня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БОРЩ Марiя Якiвна, 1913 р. народження, 
с.Петровеньки Слов'яносербського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Кiровську, робiт-
ниця радгоспу № 1. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 11 грудня 1946 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

БОРЩ Олександр Федорович, 1912 р. на-
родження, м.Св а т ов е, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Сватовому, машинiст електростан-
цiї. Лiнiйним с уд о м Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
25 листопада 1938 року засуджений до 15 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОРЩЕНКО Василь Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Великi Погреби Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, крi-
пильник шахти № 10 iм.Артема. Арештований 16 
липня 1938 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.   

БОРЩЕНКО Iван Трохимович, 1887 р. на-
родження, с.Великi Погреби Глобинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, крi-
пильник шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БОРЩЕНКО Олександр Євдокимович, 
1909 р. народження, с.Веремiївка Веремiївського 
р-ну Полтавської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с-щi Челюскінець Лутугинського р-ну, 
старший зоотехнiк радгоспу iм.Челюскiнцiв. Ареш-
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тований 27 квiтня 1942 року за звинуваченням у 
саботажi. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 20 липня 
1949 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

БОРЩОВ Андрiй Iванович, 1905 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, без певних занять. Лугансь-
ким обласним судом 8 червня 1950 року засуд-
жений до 25 р. позбавлення волi. Верховним судом 
УРСР 23 березня 1955 року строк покарання зниже-
но до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОРЩОВ Борис Iванович, 1914 р. народ-
ження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
радист 723 стрiлецького полку 395 стрiлецької ди-
вiзiї. 26 грудня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БОРЩОВ Дмитро Iванович, 1869 р. народ-
ження, с.Красне Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Красному, селянин-
одноосiбник. Арештований 20 лютого 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-ваний 
у 1933 роцi.   

БОРЩОВ Павло Самiйлович, 1888 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, вантажник Рубiжанської 
контори "Iндустрбуду". Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 26 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БОРЩОВ Семен Антонович, 1908 р. народ-
ження, с.Н ев с ьк е Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Невському, кол-
госпник к-пу "Нове життя"."Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОРЩОВА Анастасiя Андрiївна, 1905 р. 
народження, м.Луганськ, українка, освiта початко-
ва. Проживала в Луганську, домогосподарка. Лу-
ганським обласним судом 8 червня 1950 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Верховним су-
дом УРСР 23 березня 1955 року строк покарання 
знижено до 6 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

БОРЩОВА-ПАЛЯНИЦИНА Надiя Миро-
нiвна, 1915 р. народження, м.Ровеньки, нiмкеня, 
освiта початкова. Проживала в м.Первомайську, 
домогосподарка. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 20 травня 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

БОСАК Олександр Олександрович, 1893 р. 
народження, Польща, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Свердловську, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1970 роцi.    

БОСЕНКО Iван Iванович, 1915 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Петрiвцi, 

тракторист к-пу "Полiтвiддiл". Вiйськовим трибу-
налом 10 запасної стрiлецької бригади 18 вересня 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БОСЕНКО Iван Миколайович, 1908 р. на-
родження, с.Солiдарне Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Солiдар-
ному, стрiлочник зал.ст. Со л iда р на . Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 верес-
ня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БОСЕНКО Iван Степанович, 1911 р. народ-
ження, с.Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Пiсля поранення перебував на лi-
куваннi в евакогоспiталi № 2749. Луганським об-
ласним судом 30 листопада 1946 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

БОСЕНКО Михайло Костянтинович, 1894 р. 
народження, х. Шиметов, Одеська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар-
в од опр ов iдник  млинкомбiнату № 7. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

БОСЕНКО Олексiй Назарович, 1925 р. на-
родження, м.Ли сича н ськ , українець, освiта н/се-
редня. Проживав у Лисичанську, не працював. 
Арештований 10 березня 1943 року за звинува-
ченням у зрадницькiй дiяльностi. 3 серпня 1943 ро-
ку справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабi-
лiтований у 1995 роцi.    

БОСНАК Анна Iванiвна, 1897 р. народжен-
ня, с.Журавлiвка Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмкеня, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Красний Луч, лазниця шахти № 16. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтована у 1959 роцi.    

БОСНАК Єлизавета Христофорiвна, 1919 р. 
народження, м.Олександрiвськ Артемiвської райра-
ди м.Луганська, нiмкеня, освiта початкова. Прожи-
вала в Олександрiвську, трактористка радгоспу 
"Кочегар". Арештована 8 сiчня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1942  
року виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1993 роцi.   

БОСНАК Федiр (Фрiдрiх) Христофорович, 
1895 р. народження, к.Гейдельберг, Днiпропетров-
ська обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, районний монтер об'єднання "Дон-
енерго". Донецьким обласним судом 28 квiтня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БОСНЯКОВ Олександр Степанович, 1899 р. 
народження, с.Закотне Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Закотному, 
селянин-одноосiбник. Арештований 5 листопада 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 25 сiчня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОСОВ Iван Панасович, 1900 р. народжен-
ня, смт Павлiвка Свердловської мiськради, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, 
головний бухгалтер шахти № 15. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

БОСОВ Олександр Iванович, 1928 р. народ-
ження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у Павлiвцi, по-
мiчник врубмашинiста шахти № 3. Особливою на-
радою при МДБ СРСР 4 вересня 1948 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

БОТАРЕВ Митрофан Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Ца р ь ов ка  Долгоруковського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у  м. Алчевську, робiтник 
з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОТОВСЬКИЙ Порфирiй Семенович, 1915 р. 
народження, с.Дробушево, Акмолiнська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, укр а їн ець , освiта початкова. 
Проживав у м.Краснодонi, десятник шахти № 1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОТТ Олександр Федорович, 1910 р. народ-
ження, х. Орлинський, Старокерменчицький р-н 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, вагар зал.ст. Луганськ. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 14 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

БОЦВIН Iван Остапович, 1912 р. народжен-
ня, с.Грушiв Ржищiвського р-ну Київської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, слюсар шахти № 14. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОЦМАН Петро Павлович, 1874 р. народ-
ження, с.Хомутець, Ростовська обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Олександрiвка  Сватiвського  р-ну, селянин-одно- 
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 7 квiтня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЧАРНИКОВ Порфирiй Григорович, 
1872 р. народження, с.Чабанiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Чаба-
нiвцi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 18 серпня 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. 6 вересня 1941 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БОЧАРНИКОВ (БОЧАРНИК) Стефан 
(Степан) Васильович, 1895 р. народження, с.Чаба-
нiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1960 i 1989 роках. 

БОЧАРНИКОВА Надiя Романiвна, 1884 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, неписьменна. Проживала в Чабанiвцi, селя-
нка-одноосiбниця. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 сiчня 1931 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi умовно. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БОЧАРОВ Андрiй Михайлович, 1903 р. на-
родження, х. Усть-Фомiнка, Тацинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодон-
ського р-ну, робiтник зал.ст. Сiмейкине. Вiйсько-
вим трибуналом Пiвденно-Схiдної залiзницi 29 тра-
вня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БОЧАРОВ Григорiй Афанасiйович, 1899 р. 
народження, с.Бочаровка Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Крiпенський Антра-
цитiвської мiськради, десятник будвiддiлу тресту 
"Донбасантрацит". Арештований 5 грудня 1933 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. 17 сiчня 1934 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд ва-
рти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БОЧАРОВ Iван Єгорович, 1892 р. народ-
ження, х. Нижнi Грачики, Тарасовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка Кра-
снодонського р-ну, кучер шахти "Червоний Жов-
тень". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 трав-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1963 роцi.    

БОЧАРОВ Матвiй Матвiйович, 1898 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному 
Кутi, вантажник шахти облмiсцевпрому. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 10 
липня 1941 року засуджений до розстрiлу.  Вирок 
виконано 30 липня 1941 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

БОЧАРОВ Микола Iванович, 1897 р. наро-
дження, м.Валуйки Воронезької обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, тимчасово не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 верес-
ня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БОЧАРОВА Наталiя Петрiвна, 1907 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українка, освiта середня. 
Проживала в м.Алчевську, пiанiстка Палацу куль-
тури iм. К.Маркса. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 5 листопада 1944 року засу-
джена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.   

БОЧЕВАРОВ Дмитро Степанович, 1894 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, го -
р од ник  р а дг о с пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЧКОВ Iван Лаврентiйович, 1902 р. наро-
дження, с.Шатилово Краснозоренського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Свердловську, дiловод вiд-
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дiлення мiлiцiї на зал.ст. Довжанська. Вiйськовим 
трибуналом прикордонної i внутрiшньої охорони 
УРСР по Донецькiй обл. 27 липня 1937 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.   

БОЧКОВСЬКИЙ Якiв Сергiйович, 1899 р. 
народження, с.Р о ма н iвка  Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Прожи-
вав у с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БОШЕ Адам Якович, 1908 р. народження, 
с.Касель Гросулiвського р-ну Одеської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник млинкомбiнату № 7. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

БОШЕ Якiв Якович, 1913 р. народження, 
с.Касель Гросулiвського р-ну Одеської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник "Хлiббуду". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

БОЩЕНКО Олександр Васильович, 1905 р. 
народження, с.Суворовка Новоодеського р-ну Ми-
колаївської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, електрик ливарно-механiчно-
го з-ду. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 19 жовтня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БОЯДЖI Кирило Григорович, 1894 р. наро-
дження, Румунiя, болгарин, освiта середня. Прожи-
вав у м.Красний Луч, бухгалтер мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БОЯРIН-БОЯРЧУК Василь Павлович, 
1879 р. народження, Польща, поляк, освiта н/серед-
ня. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського 
р-ну, старший бухгалтер зал.ст. Родакове. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БОЯРКО Павло Федосiйович, 1907 р. народ-
ження, с.О с i ї в ка  Миропiльського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Пе-
тровське Краснолуцької мiськради, не працював. 
Арештований 12 вересня 1943 року за звинувачен-
ням у зрадницьких дiях. 20 жовтня 1943 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БОЯРОВСЬКИЙ Венедикт Леонтiйович, 
1883 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Алчевську, iнвалiд. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.  

БОЯРСЬКА Зубiна Петрiвна, 1893 р. народ-
ження, смт Куйбишеве Куйбишевського р-ну Запо-
рiзької обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала 
в м.Красний Луч, колгоспниця к-пу "Шлях вперед". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 

1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1989 роцi.    

БОЯРСЬКА Марiя Iванiвна, 1920 р. народ-
ження, с.Кринички Чистякiвського р-ну Донецької 
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, колгоспни-
ця к-пу "Шлях вперед". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Антон Антонович, 1905 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
крiпильник ша х ти  № 21. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Борис Антонович, 1901 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
вантажник ша х ти  № 21. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 3 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Гордiй Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Ковалiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 26 квiтня 1931 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 лип-
ня 1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БОЯРСЬКИЙ Iван Антонович, 1895 р. на-
родження, с.Ма р 'я н iв ка  Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, ветсанiтар шахти № 21. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Йосип Антонович, 1907 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
ко л г о с пник  к-пу "Шлях вперед". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 лютого 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.   

БОЯРСЬКИЙ Марко Антонович, 1912 р. 
народження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, бригадир к-пу "Шлях вперед". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Микола Якович, 1893 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
колгоспник к-пу "Шлях вперед". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 грудня 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Петро Iванович, 1878 р. на-
родження, с.Ковалiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, селя-
нинодноосiбник. Постановою Особливої наради 
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при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БОЯРСЬКИЙ Савелiй Iванович, 1883 р. на-
родження, с.Ковалiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Ковалiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1931 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БРАГА Василь Тимофiйович, 1870 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у Мiстках, селянин-одно-
осiбник. П о ста но в о ю "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 15 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРАГА Семен Васильович, 1900 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, осві-
та початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноо-
сiбник. Репресований двiчi. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 квiтня 1933 
року  висланий  на  3 р. за  межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1961 i 1989 роках. 

БРАГИЛЬОВ Єгор (Георгiй) Iванович, 1877 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, се-
лянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 16 
серпня 1929 року висланий на 3 р. за межi України. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

БРАГИЛЬОВ Олександр Iванович, 1873 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БРАГIН Данило Кирилович, 1903 р. народ-
ження, с.Гладкiвка Iзюмського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Перевальського р-ну, робiтник шахти № 3. 
Арештований 26 лютого 1930 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 12 вересня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

БРАГУНЕЦЬ Iван Пилипович, 1911 р. на-
родження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
крiпильник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БРАГУНЕЦЬ Михайло Федорович, 1921 р. 
народження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 46 окремого зенiтно-артилерiйського дивi-
зiону. Вiйськовим трибуналом 23 стрiлецької дивi-
зiї 12 жовтня 1941 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БРАГУНЕЦЬ Павло Андрiйович, 1889 р. 
народження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Караяш-
нику, не працював. Луганським обласним судом 18 
вересня 1947 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БРАГУНЕЦЬ Прокiп Антонович, 1889 р. 
народження, с.Ка р а яш ник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Новооле-
ксандрiвка Бiловодського р-ну, чорнороб держконе-
заводу № 64 iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРАГУНЦОВ Лаврiн Iванович, 1896 р. на-
родження, с.Пiски Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, колгос-
пник к-пу "Культура". Народним судом Новопсков-
ського р-ну 26 липня 1931 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БРАГУНЦОВ Петро Iванович, 1896 р. на-
родження, с.Пiски Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Пiсках, колгос-
пник к-пу "Культура". Народним судом Новопсков-
ського р-ну 26 липня 1931 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БРАЄР (БРАЙЄР) Евальд Данилович, 1903 р. 
народження, с.Селянка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, шофер зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 серпня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

БРАЖКО Григорiй Степанович, 1896 р. на-
родження, м.Iзюм Харкiвської обл., українець, освi-
та початкова. Проживав на кол.х. Федорiвка, Бiло-
водський р-н, не працював. 21 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БРАЖНИКОВ Антон Степанович, 1882 р. 
народження, м.Бiлопiлля Сумського р-ну Харкiвсь-
кої обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, машинiст паровоза шахти № 13. 
Арештований 20 вересня 1935 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 1935 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БРАЖНИКОВ Федiр Федорович, 1907 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Пр о жив а в  у 
м.Стахановi, завiдуючий шахтою iм.Iллiча. Ареш-
тований 21 листопада 1937 року за звинуваченням у 
приналежностi  до  контрреволюцiйної органiзацiї. 
1 квiтня 1939 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

БРАЇЛОВСЬКИЙ Стефан Прокопович, 
1900 р. народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, працiвник вiддiлу робiтничого постачання 
рудоуправлiння "Паркомуна". Арештований 22 сер-
пня 1933 року за звинуваченням у контрреволю-
цiйнiй дiяльностi. 4 травня 1934 року справу припи-
нено. Реабiлiтований у 1994 роцi.   
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БРАНДТ Альберт Єфремович, 1896 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у  с. Березiвка  Новопсковського р-ну, колго-
спник к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРАНДТ Генрiх Iванович, 1889 р. народ-
ження, к.Люксембург Марiупольського р-ну Доне-
цької обл.,  н iм ець ,  освiта початкова. Проживав у 
с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Донецьким обласним судом 28 квiтня 
1935 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1990 роцi.    

БРАНДТ (БРАНТ) Єгор Олександрович, 
1888 р. народження, к.Цюх Нiколаєвського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Свердловську, в а н -
та жник  ша х ти  № 9. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БРАНДТ Карл Марцович, 1894 р. народжен-
ня, Латвiя, латиш, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 
1919-1937 рр. Пр ожи в а в  у  м. Луганську, майстер 
з-ду газованих вод тресту "Доннархарч". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БРАНДТ Самiйло Густавович, 1884 р. на-
родження, к.Нейгейм Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, тесляр к-пу 
"Електрика". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БРАСЛАВСЬКИЙ Леонiд Григорович, 
1902 р. народження, м.Умань Київської обл., єврей, 
освiта середня. Проживав у м.Луганську, диригент 
хорової капели Палацу культури iм.Ленiна. Луган-
ським обласним судом 27 серпня 1938 року засу-
джений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БРАТИЩЕВА Ганна Степанiвна, 1914 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-
кова. Проживала в Лисичанську, робiтниця хлiбоза-
воду. Луганським обласним судом 13 листопада 
1958 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

БРАТИЩЕНКО Конон Климович, 1884 р. 
народження, м.Ровеньки, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського 
р-ну, старший стрiлочник зал.ст. Родакове. Арешто-
ваний 21 травня 1935 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 гру-
дня 1935 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1935 роцi.    

БРАТИЩЕНКО Микола Панасович, 1924 р. 
народження, с-ще Прохладне Свердловської мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у Про-
хладному, колгоспник к-пу iм.Фрунзе. Арештова-
ний 13 березня 1943 року за звинуваченням у посо-
бництвi нiмецьким окупантам. 23 березня 1943 ро-

ку справу припинено за вiдсутнiстю складу злочи-
ну. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БРАТЧЕНКО Михайло Еммануїлович, 
1894 р. народження, с.Каршино-Анненка Матвєєво-
Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, колесник-каретник об'єднання 
"Доненерго". Репресований двiчi. Постановою Су-
дової „трійки” при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 люто-
го 1934 року висланий на 3 р. за межi України. 26 
квiтня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1989 i 1957 роках. 

БРАТЧЕНКО Тетяна Якiвна, 1911 р. народ-
ження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в с.Розкiшне Луту-
гинського р-ну, колгоспниця к-пу iм.Ленiна. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 27 
жовтня 1945 року вислана за межi України як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

БРАТЧЕНКО Федiр Еммануїлович, 1898 р. 
народження, с.Каршино-Анненка Матвєєво-Кур-
ганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
ний Луч, тесляр-приватник. Арештований 18 листо-
пада 1933 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 11  лютого 1934 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1934 роцi.  

БРАТЧИКОВ Сергiй Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Роб'є Шабликiнського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, бригадир крiпильникiв шахти № 5. Арештова-
ний 18 грудня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 27 березня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

БРАУН Микола Людвiгович, 1911 р. наро-
дження, с.Каракульське Каракульського р-ну Челя-
бiнської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с.Новоселiвка Слов'яносе-
рбського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 26 серпня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БРАУН Якiв Готфрiдович, 1899 р. народ-
ження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, освi-
та початкова. Проживав у смт Маркiвка, столяр     
к-пу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БРАШЕВ Василь Михайлович, 1905 р. на-
родження, Румунiя, румун, освiта початкова. Про-
живав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, ро-
бiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

БРЕДЗIНСЬКА Анна Йосипiвна, 1896 р. на-
родження, м.Варшава, Польща, полька, освiта поча-
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ткова. Проживала в м.Луганську, домогосподарка. 
Арештована 19 жовтня 1937 року як дружина реп-
ресованого за звинуваченням у шпигунствi на ко-
ристь польської розвiдки. 19 лютого 1938 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.   

БРЕДИХIН Василь Матвiйович, 1908 р. на-
родження, с.П'ятницьке Старооскольського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова.  На час арешту член ВКП(б). Прожи-
вав у м.Рубiжне, слюсар хiмкомбiнату. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

БРЕДИХIН Микола Матвiйович, 1915 р. 
народження, м.Лисичанськ, росiянин, освiта н/ви-
ща. Проживав у м.Рубiжне, слюсар цеху № 1 хiм-
комбiнату. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР    
2 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БРЕДIН Готфрiд Карлович, 1895 р. народ-
ження, х. Петрiвка, Нiкопольський р-н Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської мiськради, рахiв-
ник к-пу "Вперед Червоний Прапор". Донецьким 
обласним судом 17 серпня 1933 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЕЄВ Андрiй (Олександр) Євтiйович, 
1890 р. народження, с.Ситровки Суджанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Красний Луч, десятник 
шахти № 28-29. Арештований 16 жовтня 1933 року 
за звинуваченням у приналежностi до контррево-
люцiйної органiзацiї, пiдготовцi збройного повстан-
ня. 20 лютого 1934 року справу припинено за недо-
веденiстю  звинувачення, з-пiд варти зв iльн е ний . 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

БРЕЖНЄВ Дмитро Федотович, 1907 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 80 окремого зенiтно-артиле-
рiйського дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 65 ар-
мiї 23 грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 4 сiчня 1943 року. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.   

БРЕЖНЄВ Павло Пантелiйович, 1896 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великiй Чернiгiвцi, робiтник залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 20 квiтня 1933 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЕЖНЄВ Трохим Прохорович, 1892 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Великiй Чернiгiвцi, бондар-приватник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БРЕЖНЄВ Якiв Єгорович, 1902 р. народ-
ження, кол.с.Ла ши нiв ка  Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. До-

нецьким обласним судом 27 березня 1936 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

БРЕЗГАЛОВ Федiр Семенович, 1885 р. на-
родження, с.Дивiвка Менського р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Крас-
ний Луч, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 22 червня 1942 року засу-
джений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

БРЕЗГУНОВ Василь Семенович, 1915 р. на-
родження, с.Полуспеньє Краснозоренського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, фельд'-
єгер УНКВС по Луганськiй обл. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 1 квiтня 1944 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

БРЕЗИЦЬКИЙ Альбiн Мечиславович, 1910 р. 
народження, с.Хотень Другий Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Тецьке Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Шевченка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЕЙНЕР Якiв Каспарович, 1895 р. народ-
ження, к.Гохнейм Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, голова селищ-
ної Ради. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

БРЕЙНIН Давид Михайлович, 1874 р. на-
родження, м.Артемiвськ Перевальського р-ну, єв-
рей, освiта середня. Проживав у м.Антрацитi, завi-
дуючий вiддiлом тресту "Боковоантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БРЕЙТМАН Нiна Петрiвна, 1904 р. народ-
ження, м.Кишинiв, Молдова, єврейка, освiта серед-
ня. Проживала в м.Луганську, бухгалтер контори 
"Книгокультторгу". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджена 
до розстрiлу. Страчена 29 вересня 1938 року. Реабi-
лiтована у 1989 роцi.   

БРЕККЕЛЬ Фрiдрiх Йоганнович, 1897 р. 
народження, к.Мансбург, Бессарабiя, нiмець, освiта 
н/вища. Проживав у м.Антрацитi, вчитель НСШ 
при шахтi № 8-9. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
26 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЕНДЕЛЬ Iван Михайлович, 1891 р. на-
родження, с.Видумка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м.Сватове, 
колгоспник к-пу "Хвиля революцiї". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

БРЕСС Антон Войцехович, 1908 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта середня. Проживав у с.Шахове 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Кагановича. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
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року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БРЕСЬ Сигiзмунд Йосипович, 1910 р. на-
родження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, о св i та  п о ча тко в а . Проживав у 
м.Краснодонi, робiтник шахти № 3-бiс. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БРЕСЬ Степан Павлович, 1887 р. народжен-
ня, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Сиро-
тине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
прапор". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.   

БРЕУС Василь Митрофанович, 1915 р. на-
родження, с.Сагуни Подгоренського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта ви-
ща. Вiйськовослужбовець, заступник полiтрука 227 
конвойного полку вiйськ НКВС. Проживав у м.Лу-
ганську. Арештований 27 квiтня 1938 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 квітня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БРЕХОВ Костянтин Борисович, 1890 р. на-
родження, с.Малiно Хомутовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
завiдуючий складом пункту "Заготзерно". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 
липня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БРЕХТ Юлiус Якович, 1898 р. народження, 
к.Олександрiвка Великоянисольського р-ну Доне-
цької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник об'єднання "Доненерго". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

БРЕХУНЕЦЬ Андрiй Iванович, 1912 р. на-
родження, с-ще Червоноармiйське Бiлокуракинсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхня Покровка Старобiльського р-ну, школяр. 
Арештований 1 березня 1930 року за звинувачен-
ням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 17 квiтня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1930 роцi.  

БРЕХУНЕЦЬ Леонiд Артемович, 1906 р. на-
родження, с.Мала Виска Маловискiвського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м.Старобiльську, головний бухгалтер   окрфiнвiд-
дiлу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 бе-
резня 1938 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БРЕХУНОВ Iван Юхимович, 1892 р. народ-
ження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Нагольчику, садiвник радгоспу "Антра-
цит". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БРЕХУНОВ Павло Панфiлович, 1890 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у Станично-Луганському, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 вересня 1930 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної ор га н i за ц i ї . 11 листопада 1930 ро-
ку звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. 28 лютого 
1931 року справу припинено. Реабiлiтований у 1931 
роцi.    

БРЕХУНОВ Федот Iванович, 1889 р. народ-
ження, с.Пiдгiрне Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, техпра-
цiвник облфiнвiддiлу. Луганським обласним судом 
20 серпня 1940 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БРЕХУНЦОВ Пилип Гарасимович, 1889 р. 
народження, х. Лозовий, Ровенський р-н Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Пiонерське Станично-Луган-
ського р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом 
3 армiї 8 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БРЕЦКЕ Зеферiн Емiльович, 1887 р. народ-
ження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київсь-
кої обл.,  нiмець,  о св i та  п о ча т ко в а . Проживав у 
с.Ями Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Крупсь-
кої. Донецьким обласним судом 14 квiтня 1937 ро-
ку засуджений до 6 р. позбавлення волi.  Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

БРЕЦКЕ Карл Омелянович (Емільович), 
1884 р. народження, х. Рудкiвський, Житомирський 
р-н Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Лозне Бiлокуракинського р-ну, столяр    
к-пу iм.Ленiна. Донецьким обласним судом 14 квiт-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БРЕЧКО Костянтин Якович, 1895 р. народ-
ження, с.Бричкiвка Полтавського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, робiтник шахти № 4-бiс."Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЕШЕНКОВ Пилип Iванович, 1901 р. на-
родження, с.Софiно Салтиковського р-ну Пензенсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, художник парку 
iм.1 Травня. Луганським обласним судом 18 грудня 
1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1990 роцi.    

БРЖЕЗИЦЬКИЙ Петро Денисович, 1903 р. 
народження, с.Роздол Балтського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Свер-
дловську, плановик шахти № 27. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БРЖЕЗИЦЬКИЙ Фелiкс Антонович, 1909 р. 
народження, с.Андрiївка Чемеровецького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, десятник шахти № 4-2-бiс. Арештова-
ний 21 сiчня 1938 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 14 сiчня 1939 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   
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БРЖЕЗИЦЬКИЙ Франц Фелiксович, 1909 р. 
народження, с.Андрiївка Чемеровецького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, не працював. Донецьким обласним су-
дом 8 сiчня 1939 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БРИГИДА Григорiй Степанович, 1895 р. 
народження, с.Попiвка Бердянського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Калинове Попаснянського р-ну, робiт-
ник радгоспу iм.Кiрова. Арештований 27 вересня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 8 березня 1939 року справу припинено за недо-
веденiстю  звинувачення, з-пiд варти зв iльн е ний . 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БРИЖАТИЙ Трохим Кузьмич, 1914 р. на-
родження, с.Головкiвка Чигиринського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Первомайську, прибиральник породи шахти 
"Альберт". Вiйськовим трибуналом Луганського га-
рнiзону 18 лютого 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БРИЖАХIН Максим Степанович, 1899 р. 
народження, с.Привiльне, Ставропольський край, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, робiтник ремонтно-меха-
нiчної бази тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БРИЖАШОВ Дмитро Пилипович, 1885 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у м.Стахановi, 
возiй Iрминської контори "Харчоторгу". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 7 
травня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БРИЗ Iван Корнiйович, 1893 р. народження, 
с.Селиська Станiславського р-ну Станiславської 
обл., українець, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 
1932-1937 рр. Проживав у м.Луганську, котельник 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БРИЗИЦЬКИЙ Леонтiй Гнатович, 1870 р. 
народження, с.Потереба Славутського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.   

БРИКОВ Василь Єгорович (Георгiйович), 
1905 р. народження, с.Власiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Вла-
сiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Арештований 13 березня 1930 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1930 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1930 i 1989 роках. 

БРИКОВ Георгiй Петрович, 1883 р. народ-
ження, смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськра-

ди, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
нодонi, крiпильник шахти № 1-3-бiс. Репресований 
двiчi. Колегiєю ОДПУ 18 сiчня 1930 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1957 i 1992 
роках. 

БРИКОВ Єгор Якович, 1859 р. народження, 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Власiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Арештований 28 лютого 1930 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1930 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Ре-
абiлiтований у 1930 роцi.   

БРИКОВ Семен Васильович, 1911 р. народ-
ження, с.Сталiно Ленiнського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, експедитор хлiбозаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

БРИКОВ Степан Маркович, 1896 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровську, 
наваловiдбiйник шахти № 6-7. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької обл. 12 вересня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БРИЛЬ Євгенiя Дмитрiвна, 1880 р. народ-
ження, смт Городок Городоцького р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українка, освiта початкова. Про-
живала в м.Красний Луч, не працювала. Вiйсько-
вим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 13 лютого 
1942 року засуджена до розстрiлу. 9 березня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.  

БРИЛЬ Iван Митрофанович, 1908 р. народ-
ження, с.Лозовiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 940 стрiлецького полку. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 червня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 липня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БРИЛЬ Iван Сергiйович, 1913 р. народжен-
ня, с.Шелестiвка Мiловського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Шелестiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 16 травня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 червня 
1933 року з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БРИЛЬ Iван Юхимович, 1894 р. народжен-
ня, с.Шелестiвка Мiловського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Шелестiвцi, тесляр к-пу 
iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
13 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРИЛЬ Костянтин Порфирович, 1889 р. на-
родження, с.Шелестiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Зоринiвка 
Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Зiрка". Ареш-
тований 6 сiчня 1943 року за звинуваченням у тому, 
що пiд час окупацiї служив старостою сiльуправи.  
4 серпня 1943 року справу припинено за недоведе-
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нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
літований у 1943 роцi.  

БРИЛЬКА Мар'ян Михайлович, 1889 р. на-
родження, с.Зелена Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Курячi-
вка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Журавка". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРИЛЬОВ Iван Андрiйович, 1912 р. народ-
ження, с.Лозовiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, ремонтний робiтник служби колiї зал.ст. Старо-
бiльськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Ук-
раїнського округу 28 березня 1943 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БРИЛЬОВ Степан Хомич, 1889 р. народжен-
ня, м.Орджонiкiдзе Донецької обл., росiянин, непи-
сьменний. Проживав у с.Городище Бiловодського 
р-ну, робiтник млина. Арештований 15 травня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 19 серпня 1943 року виправданий Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

БРИЛЬОВ Якiв Леонтiйович, 1901 р. народ-
ження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Слов'яносербську, конюх сiль-
по. Арештований 23 лютого 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 ли-
пня 1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

БРИЛЬОВ Ярема Миколайович, 1892 р. на-
родження, с.Пр и шиб  Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пришибi, 
не працював. Луганським обласним судом 15 квi-
тня 1948 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

БРИНДЮКОВ Борис Климентiйович, 1881 р. 
народження,ст-ця Iллiнська,Чечено-Iнгуська АРСР, 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, ко-
валь к-пу "Уда р ник ". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРИНЕЦЬКИЙ Федiр Семенович, 1923 р. 
народження, с.Сiрники Бурштинського р-ну Станiс-
лавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Великокам'янка Ровенькiвської мiськра-
ди, бригадир теслярiв шахти № 77. Луганським об-
ласним судом 17 червня 1959 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БРИНЗА Василь Леонтiйович, 1888 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лу га н сь ку, приймальник ВТК з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Донецьким обласним су-
дом 14 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БРИСЮК Iван Семенович, 1894 р. народ-
ження, с.Селки Голобського р-ну Волинської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник шахти № 162. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 19 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРИТАН Iлля Iванович, 1893 р. народжен-
ня, с.Пiски Новопсковського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Пiсках, помiчник бухгалте-
ра Осинiвської МТС. Донецьким обласним судом 
15 серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БРИТИКОВ Володимир Андрiйович, 1919 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий розвiдроти 496 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 148 
стрiлецької дивiзiї 7 вересня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 
роцi.   

БРИТИКОВА Килина Артемiвна, 1908 р. 
народження, с.Крамарiвка Iзюмського р-ну Харкiв-
ської обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Золоте Первомайської мiськради, без певних за-
нять. Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивi-
зiї 25 сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Ви-
рок виконано 6 лютого 1942 року. Реабiлiтована у 
1993 роцi.   

БРИЦИН Никифор Якович, 1892 р. народ-
ження, х. Забулдигiн, Каменський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, заготiвельник вiддiлу робiтничого постачання 
зал.ст. Дебальцеве. Арештований 14 жовтня 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 20 лютого 1944 року виправданий Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
Реабiлiтований у 1944 роцi.    

БРIДЗIНСЬКИЙ Антон Петрович, 1892 р. 
народження, м.Варшава, Польща, поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 26 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БРIККЕР Лазар Еммануїлович, 1904 р. на-
родження, с.Рудiвка Прилуцького р-ну Чернiгiвсь-
кої обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м.По-
пасна, редактор районної газети. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 
роцi.    

БРIЛЬЦ Адольф Флорiанович, 1906 р. на-
родження, к.Ландау Люксембурзького р-ну Одесь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, возiй артiлi "Гужовик". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

БРIФ Михайло Самiйлович, 1914 р. народ-
ження, м.Тальне, Київська обл., єврей, освiта почат-
кова.  Проживав  у  м. Луганську, шлiфувальник з-
ду № 60. 29 грудня 1935 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд – звинувачувався в контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 15  березня 1936 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.  

БРОВАР Григорiй Євдокимович, 1882 р. на-
родження, м.Стаханов, українець, освiта початкова. 
Проживав у Стахановi, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 3 травня 1931 року за звинуваченням в 
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антирадянськiй агiтацiї. 29 червня 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

БРОВАР Євдоким Федорович, 1892 р. на-
родження, с.Червонопопiвка Кремiнського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Червоно-
попiвцi, колгоспник к-пу "Широкий лан". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
травня 1943 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БРОВАР Уляна Наумiвна, 1894 р. народ-
ження, с.Червонопопiвка Кремiнського р-ну, украї-
нка, неписьменна. Проживала в Червонопопiвцi, 
колгоспниця к-пу "Широкий лан". Арештована       
4 липня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом була 
етапована углиб країни. 5 червня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.  

БРОВАР Харитон Семенович, 1886 р. на-
родження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
му, селянин-одноосiбник. Артемiвським окружним 
судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 2 р. по-
збавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

БРОВАРСЬКИЙ Степан Євгенович, 1904 р. 
народження, с.Станiславчик Шполянського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Красний Луч, робiтник зал.ст. Красний Луч. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 сiчня 
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

БРОВЕНКО Василь Полiкарпович, 1913 р. 
народження, м.Перевальськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Перевальську, робiтник шахти 
№ 4. Донецьким обласним судом 9 вересня 1933 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1967 роцi.    

БРОВЕНКО Тихiн Степанович, 1906 р. на-
родження, м.Стаханов, українець, освiта початкова. 
Проживав у Стахановi, слюсар рембудцеху хiмзаво-
ду. Луганським обласним судом 19 липня 1941 ро-
ку засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

БРОВКО Федiр Тимофiйович, 1920 р. на-
родження, с.Юр'ївка Царичанського р-ну Днiпропе-
тровської обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м.Лисичанську, студент Рубiжанського хiмiко-те-
хнологiчного iнституту. Луганським обласним су-
дом 19 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОВЧЕНКО-ДАВИДОВА Таїсiя Василiв-
на, 1911 р. народження, с-ще зал.ст.Морозовська, 
Ростовська обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Краснодонi, фото-
граф-приватник. Арештована 8 квітня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури нiме-
цьких розвiдорганiв. 5 червня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тована у 1995 роцi.   

БРОВЧЕНКО Тихiн Мартинович, 1913 р. 
народження, м.Бiла Церква Київської обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Артемiвську 
Перевальського р-ну, не працював. Лiнiйним судом 

Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 липня 1940 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БРОД (БРОДТ) Андрiй Петрович, 1893 р. 
народження, с.Ба га т iв ка  Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 лютого 1933 року висланий на 3 р. за 
межi України."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 серпня 1937 року за с у дже ний  до розстрiлу. 
Страчений 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1988 i 1989 роках.   

БРОД Борис Петрович, 1900 р. народження, 
м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 лютого 1933 року висланий на 3 р. за 
межi України. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1964 i 1989 роках.   

БРОД Густав Петрович, 1906 р. народження, 
м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, ремонтний робiтник зал.ст. Петровень-
ки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

БРОД Петро Петрович, 1895 р. народження, 
м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у кол. к.Володимирiвка Софiївської 
сiльради Краснолуцької мiськради, конюх к-пу 
"Мiцнiсть сталi". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 березня 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРОД Юстинiя Карлiвна, 1901 р. народжен-
ня, к.Левiнська Федорiвського р-ну Одеської обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в смт Iванiв-
ка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте 
Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 ли-
стопада 1942 року визнана соцiально небезпечним 
елементом i засуджена до 8 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтована у 1962 роцi.   

БРОДЕЦЬКА Камелiя Павлiвна, 1911 р. на-
родження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., полька, освiта початкова. Проживала в 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтниця зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 30 грудня 1937 року засуджена до розстрi-
лу. Реабiлiтована у 1989 роцi.   

БРОДЕЦЬКИЙ Антон Адамович, 1885 р. 
народження, с.Потереба Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiрюкове Свердловської мiськради, iнвалiд. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.    

БРОДЕЦЬКИЙ Антон Iванович, 1884 р. на-
родження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Са-
дки Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
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ний орач". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР     
3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БРОДЕЦЬКИЙ Гнат Павлович, 1915 р. на-
родження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Кал-
микiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний орач". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОДЕЦЬКИЙ Домiнiк Францович, 1894 р. 
народження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Са дки  Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний орач". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРОДЕЦЬКИЙ Йосип Антонович, 1891 р. 
народження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРОДЕЦЬКИЙ Станiслав Адамович, 1888 р. 
народження, с.Потереба Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiрюкове Свердловської мiськради, прибиральник 
держмлина. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БРОДЕЦЬКИЙ Станiслав Антонович, 1897 р. 
народження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Веселе Старобiльського р-ну, робiтник зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1964 роцi.   

БРОДЕЦЬКИЙ Станiслав Антонович, 1920 р. 
народження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Садки Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний орач". Арештований 28 травня 1938 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 ли-
пня 1938 року з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БРОДСЬКИЙ Лев Григорович, 1890 р. на-
родження, м.Кременчук Полтавської обл., єврей. 
Проживав у м.Брянка, юрисконсульт шахти № 6-бiс 
"Брянка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БРОДСЬКИЙ Микола Олексiйович, 1905 р. 
народження, с.Юзефiвка Козятинського р-ну Київ-
ської обл., українець, о св i та  в ища . Проживав у 
м.Рубiжне, завiдуючий службою пiдготовки кадрiв 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 листопада 1937 року засуджений до 10 р.  
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БРОДТ Бенiамiн Самiйлович, 1904 р. народ-
ження, с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, колго-
спник к-пу iм.Енгельса. Особливою нарадою при 

НКВС СРСР  12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОДТ Борис Петрович, 1900 р. народжен-
ня, м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта поча-
ткова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, колгоспник к-пу "Роте Фане". Арештований 
13 квiтня 1935 року за звинуваченням в антира-
дянськiй дiяльностi. 29 вересня 1935 року виправ-
даний народним судом Антрацитiвського р-ну. Реа-
бiлiтований у 1935 роцi.  

БРОДТ Вольдемар (Володимир) Самiйло-
вич, 1911 р. народження, с.Переможне Лутугинсь-
кого р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Переможному, конюх к-пу iм.Енгельса. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1966 роцi.    

БРОДТ Густав Петрович, 1906 р. народжен-
ня, м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Красний Луч, робiтник зал.ст. 
Володимирiвка. Арештований 16 листопада 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 26 сiчня 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БРОДТ (БРОД) Iван Iванович, 1910 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельма-
на. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 берез-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1963 роцi.    

БРОДТ Самiйло Мартинович, 1875 р. на-
родження, с.М'ясинiвка Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Переможне Лутугинського р-ну, селянин-одноосi-
бник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. 10 жовтня 1937 
року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БРОДТ Теодор Петрович, 1897 р. народжен-
ня, м.Iловайськ Донецької обл., нiмець, освiта поча-
ткова. Проживав у кол.с.Чапаєве Першозванiвської 
сiльради Лутугинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРОДТ Фрiдрiх Самiйлович, 1907 р. народ-
ження, с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, колго-
спник к-пу iм.Енгельса. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОЗНИЦЬКИЙ Iван Михайлович, 1909 р. 
народження, с.Рудка Смотрицького р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у смт Успенка Лутугинського р-ну, шкiльний 
учитель. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 вере-
сня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОЇЛКО Федiр Прокопович, 1911 р. на-
родження, с.Миколаївка Бердянського р-ну Днiпро-
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петровської обл., українець, освiта початкова. На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у с-щi Довжан-
ський Свердловської мiськради, помiчник машинiс-
та екскаватора 8-ї буддiльницi тресту "Пiвденсхiд-
буд". Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiз-
ницi 21 грудня 1940 року засуджений до 2 р. позба-
влення волi. 14 сiчня 1941 року Залiзничною коле-
гiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

БРОКОП Вальтер Робертович, 1915 р. на-
родження, с.Маковицi Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, шкiль-
ний учитель. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОКОП Ергардт Мартинович, 1897 р. на-
родження, к.Грiнталь Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у  с.Куря-
чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Країна 
Рад". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БРОНЕВИЦЬКИЙ Михайло Йосипович, 
1899 р. народження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зер-
норадгоспу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОНОВИЦЬКИЙ Антон Андрiйович, 
1894 р. народження, с.Нетребiвка Мархлевського 
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Прожи-
вав у с.Новорозсош Новопсковського р-ну, колгос-
пник к-пу iм.Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРОНОВИЦЬКИЙ (БРОНЕВИЦЬКИЙ) Iван 
Андрiйович, 1910 р. народження, с.Шиєцька Буда 
Червоноармiйського р-ну Київської обл., українець, 
неписьменний. Проживав у с.Новорозсош Ново-
псковського р-ну, колгоспник к-пу iм.Блюхера. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БРОНШ Еммануїл Самiйлович, 1890 р. на-
родження, с.Добрий Кут Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
м'янка Новопсковського р-ну, столяр к-пу "КIМ". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БРОНШ Еммануїл Самiйлович, 1898 р. на-
родження, с.Добрий Кут Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
м'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Че-
рвоний колос". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРОНШ Мартин Самiйлович, 1886 р. на-
родження, с.Добрий Кут Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Оси-
нове Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 

Арештований 8 грудня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй  агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БРОСЛАВСЬКИЙ Iван Григорович, 1888 р. 
народження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ново-
ганнiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiт-
ня 1930 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
1 жовтня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1990 i 1989 роках. 

БРОШНЯКОВ Мирон Йорданович, 1896 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Кiровську, городник Серговського 
райхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 листопада 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БРУДЕР Фрiдрiх Людвiгович, 1886 р. на-
родження, с.Великий Окорськ Торчинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"12 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРУДЗIНСЬКИЙ Рiчард Вiкторович, вiн же 
ЯКУБА Олександр Вiкторович, 1901 р. народ-
ження, м.Варшава, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, 
лаборант 2-го воєнiзованого гiрничорятiвного заго-
ну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 11 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

БРУДОВСЬКИЙ Адольф Олександрович, 
1888 р. народження, с.Явне Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Євсуг Бiловодського р-ну, тесляр к-пу iм.Вороши-
лова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 гру-
дня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРУДОВСЬКИЙ Пилип Адольфович, 1921 р. 
народження, с.Явне Мархлевського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Євсуг 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ворошило-
ва. 31 березня 1939 року арештований за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 28 червня 1939 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1939 
роцi.  

БРУЄВ Iван Вiссарiонович, 1892 р. народ-
ження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Теплому,    пра-
цiвник пункту "Заготхудоба". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРУЄВ Порфирiй Вiссарiонович, 1890 р. на-
родження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, кол-
госпник к-пу iм.Литвинова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БРУНИЛIН Пилип Арсентiйович, 1905 р. 
народження, х. Котовського, Серафимовицький р-н 
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Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник м'ясокомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 квiтня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БРУНЬКО Василь Гаврилович, 1907 р. на-
родження, м.Попасна, українець, освiта н/середня. 
Проживав у По па сн iй , ветфельдшер. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

БРУНЬКО Володимир Тихонович, 1903 р. 
народження, м.Попасна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Попаснiй, заступник старшого бух-
галтера 13-ї буддiльницi. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл.  31 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРУНЬКО Гаврило Степанович, 1882 р. на-
родження, м.Попасна, українець, неписьменний. 
Проживав  на  кол.х.Берестовий, Попаснянський р-н, 
ко л г о с пник  к-пу "КIМ". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 20-21 листопада 1944 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. Війсь-
ковим трибуналом Київського військового округу 9 
жовтня 1956 року міру покарання знижено до 10 р. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

БРУНЬКО Захар Федорович, 1878 р. народ-
ження, м.Попасна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Попаснiй, робiтник склозаводу. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРУНЬКО Iрина Тихонiвна, 1897 р. народ-
ження, м.Попасна, українка, освiта вища. Прожива-
ла в Попаснiй, шкiльна вчителька. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 6 листопада 1937 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 29 листопада 
1939 року постановою УНКВС по Луганськiй обл. 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БРУНЬКО Олександр Iванович, 1902 р. на-
родження, м.Попасна, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, командир 28 ескадрильї 87 
швидкiсної бомбардувальної авiабригади. Арешто-
ваний 4 листопада 1937 року за звинуваченням у 
змовi проти радянської влади. 8 квiтня 1939 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1939  роцi.    

БРУНЬКО Петро Сергiйович, 1900 р. народ-
ження, м.Попасна, українець, освiта вища. Прожи-
вав у Попаснiй, бухгалтер Попаснянського вiддi-
лення Держбанку. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р.  позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

БРУС Григорiй Микитович, 1901 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiловодську, колгоспник к-пу "Бiль-
шовик". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1964 роцi.    

БРУС Петро Iванович, 1910 р. народження, 
с.Глушкiвка Куп'янського р-ну Харкiвської обл., 

українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровсь-
ку, командир вiддiлення пожежної команди рудни-
ка "Голубiвський". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Харкiвської обл. 1 грудня 1945 року засу-
джений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.   

БРУСИЛЬЦЕВ Борис Iллiч, 1873 р. народ-
ження, с.Радiоновка Рильського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, пенсiонер. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

БРУСОВА Мотрона Антонiвна, 1896 р. на-
родження, с.Бабалєвка Балашовського р-ну Сара-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Свердловську, домогос-
подарка. Вiйськовим трибуналом 2 армiї 3 травня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

БРУХНО Єгор Самiйлович, 1897 р. народ-
ження, с.Сергiївка Яблунiвського р-ну Чернiгiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, швець вiддiлу робiтничого постачання 
тресту "Шахтобуд". Арештований 19 квiтня 1945 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
листопада 1945 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

БРЮЗГIН Василь Карпович, 1879 р. народ-
ження, х. Нижньодубовой, Тарасовський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонсько-
го р-ну, кучер шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БРЮЗГIН Михайло Васильович, 1899 р. на-
родження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр 
шахти  № 1.  "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

БРЮСОВ Олександр Григорович, 1923 р. 
народження, м.Стаханов, росiянин, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий 134 армiйського 
запасного стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 12 армiї 23 травня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 15 червня 1942 року. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.   

БРЮХОВЕЦЬКА Ганна Iванiвна, 1895 р. 
народження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу Н-ської армiї 30 листопада 
1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Арсентiй Огiйович, 
1889 р. народження, с.Каськiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Каськiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 25 травня 1931 року справу припинено за недо-
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веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Iван Несторович, 1888 р. 
народження, с.Сухе Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Сухому, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 31 сiчня 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Йосип Iллiч, 1885 р. на-
родження, с.Каськiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Каськiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 липня 1933 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Павло Андрiйович, 
1879 р. народження, с.Каськiвка Маркiвського р-ну, 
українець.    Проживав у Каськiвцi,   селянин-одно-
осiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 серпня 1931 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Степан (Стефан) Пав-
лович, 1908 р. народження, с.Каськiвка Маркiвсь-
кого р-ну, у кр а їнец ь .  Проживав у Каськiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 22 серпня 1931 року засуджений до  
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БРЮХОВЕЦЬКИЙ Стефан Васильович, 
1906 р. народження, с.Каськiвка Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 3 кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибу-
налом Ростовського-на-Дону гарнiзону, Росiйська 
Федерацiя, 8 вересня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. 4 жовтня 1941 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУБАНИСТИЙ Олексiй Миколайович, 
1902 р. народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, 
українець. Проживав у м.Первомайську, стрiлочник 
зал.ст. Варваропiлля. Вiйськовим трибуналом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 23 березня  1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.   

БУБЕНЕЦЬ Григорiй Пилипович, 1915 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий 161 полку внут-
рiшнiх вiйськ НКВС. 8 вересня 1938 року Вiйсько-
вим трибуналом Московського округу внутрiшнiх 
вiйськ  НКВС  по  Воронезькiй обл. засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БУБЕНЕЦЬ Дмитро Спиридонович, 1902 р. 
народження, с.Розкiшне Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Розкiшному, 
робiтник Луганського млинкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

БУБИР Iван Миколайович, 1917 р. народ-
ження, с.Старий Мерчик Богодухiвського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
с.Варварiвка Кремiнського р-ну, агроном-насiнник. 
Арештований 12 серпня  1941 року  за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 10 вересня 1941 року 

звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

БУБЛЕЙНИК Iван Миколайович, 1905 р. 
народження, с.Домоткань Верхньоднiпровського 
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Чубарiвка Попаснянського 
р-ну, машинiст водокачки зал.ст. Яма, Донецька 
обл. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 13 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БУБЛИК Iван Iванович, 1893 р. народжен-
ня, с.Пiски Новопсковського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Пiсках, голова сiльпо. Доне-
цьким обласним судом 15 серпня 1935 року  засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

БУБЛИК Iван Iванович, 1908 р. народжен-
ня, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
706 окремої роти зв'язку. Вiйськовим трибуналом   
9 армiї 19 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУБЛИК Iван Семенович, 1927 р. народ-
ження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Золоте Пер-
вомайської  мiськради, не працював. Арештований 
6 червня 1942 року  за звинуваченням у причет-
ностi до агентури нiмецької розвiдки. 8 серпня 1942 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

БУБЛИК Iван Юхимович, 1908 р. народ-
ження, с.Та р а с iв ка  Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алмазна Стаханов-
ської мiськради, слюсар зал.ст. Стаханов. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листо-
пада  1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БУБЛИК Iлля Васильович, 1899 р. народ-
ження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав на кол.х. Неско-
ромний, Старобiльський р-н, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовт-
ня 1931 року ухвалено постанову про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУБЛИК Костянтин Стефанович, 1899 р. 
народження, с.Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Пiд-
лiсне Попаснянського р-ну, конюх радгоспу "Мир-
на долина". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
28 грудня  1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1939 роцi.    

БУБЛИК Микола Миронович, 1900 р. на-
родження, с.Москаленки Бiлопiльського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новомар'ївка Попаснянського р-ну (пiзнiше 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), бухгалтер рад-
госпу "Гiрник". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл.  4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БУБЛИК Олександр Прокопович, 1911 р. 
народження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Караяш-
нику, селянин-одноосiбник. Арештований 20 берез-
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ня 1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

БУБЛИК Олексiй Панасович, 1887 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с.Манькiвка Бiлокура-
кинського р-ну, чорнороб радгоспу "Червоне руно". 
11 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.   

БУБЛИКОВ Василь Васильович, 1910 р. 
народження, м.Кiровськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Рубiжне, машинiст цеху № 12 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БУБЛИЧЕНКО Степан Петрович, 1905 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Оле-
ксандрiвську Артемiвської райради м.Луганська, 
ко в а ль  радгоспу iм.Дзержинського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БУБЛIЙ Пантелiй Якович, 1907 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, 
швець райпромкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 28 сiчня 1945 року за-
суджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БУБЛЯС Йосип Павлович, 1901 р. народ-
ження, с.Тарноруда Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Олексi-
ївка Новоайдарського р-ну, к ол г о с пник  к-пу 
iм.К уй бише в а . Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 5 сiчня  1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БУБНОВ (БУБНО) Єгор Тихонович, 1880 р. 
народ-ження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Петрiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР по Донецькiй обл. 27 сiчня 
1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

БУБУНЕЦЬ Вiктор Захарович, 1923 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, службовець мiського по-
штового вiддiлення. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 5 травня 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУБУНИСТИЙ Iван Улянович, 1907 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, р ядо в ий  781 батальйону 
аеродромного обслуговування 23 району авiацiйно-
го базування. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 6 жовтня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. 19 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуна-
лом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БУБУНИСТИЙ Йосип Савелiйович, 1876 р. 
народження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолек-

сандрiвцi, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. Донець-
ким обласним судом 21 квiтня 1938 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

БУВАЛЕЦЬ Василь Федорович, 1903 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Преображен-
ному, селянин-одноосiбник. Арештований 22 трав-
ня 1933 року  за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 червня 1933 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУВАЛЕЦЬ Данило Пилипович, 1898 р. на-
родження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Лозуватка 
Тарасiвської сiльради Троїцького р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУВАЛЕЦЬ Федот Семенович, 1880 р. на-
родження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новочервоно-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 грудня 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУГА Григорiй Максимович, 1890 р. народ-
ження, с.Жовте Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, сек-
ретар сiльради. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

БУГАЄНКО Михей Петрович, 1904 р. на-
родження, сл. Петрово Обливського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Антрацитi, оглядач вагонiв 
зал.ст. Антрацит. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 25 лютого 1938 року.  Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

БУГАЄНКО Мусiй Давидович, 1886 р. на-
родження, с.Грушiвка Черкаського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, начальник котельного цеху з-ду "Гiрничий 
iнструмент". Арештований 3 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 7 травня 1943 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУГАЄЦЬ Євген Федорович, 1904 р. народ-
ження, с.Опришки Глобинського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта н/вища. Проживав у с.Раївка 
Слов'яносербського р-ну, директор школи. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

БУГАЇВСЬКА Єфросинiя Петрiвна, 1901 р. 
народження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в Климiвцi, приби-
ральниця сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 10 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БУГАЇВСЬКИЙ Iуда Павлович, 1886 р. на-
родження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
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сторож лiсного складу тресту "Лисичанськвугiлля". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БУГАЇВСЬКИЙ Никифор Юхимович, 1908 р. 
народження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 18 червня 1932 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 
липня 1932 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУГАЇВСЬКИЙ Якiв Тимофiйович, 1901 р. 
народження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Климiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 27 квiтня 1931 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 лип-
ня 1931 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БУГАЙ Володимир Петрович, 1925 р. на-
родження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Ровеньки, прохiдник шахти № 2 
iм.Дзержинського. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 14 квiтня 1949 року засу-
джений до 25  р. позбавлення волi. 11 грудня 1954 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1954 роцi.    

БУГАЙ Петро Миколайович, 1905 р. народ-
ження, с.Софiївка Софiївського р-ну Днiпропетров-
ської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Старобiльську, вчитель СШ № 1. Луганським об-
ласним судом 20 серпня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БУГАЙ Пилип Матвiйович, 1887 р. народ-
ження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новомикiльсь-
кому, без певних занять. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БУГАЙ Федiр Никифорович, 1899 р. народ-
ження, с.Кiстер Стародубського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта вища. 
Проживав у с.Євсуг Бiловодського р-ну, старший 
зоотехнiк райземвiддiлу. Арештований 9 лютого 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 23 травня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУГАЙОВ Вавило Максимович, 1897 р. на-
родження, ст-ця Ти ма шев сь ка , Краснодарський 
край, Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Свiтле Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм.Ворошилова. 30 квiтня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

БУГАЙОВ Влас Денисович, 1888 р. народ-
ження, с.Сенькове Куп'янського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Миколаївка Попаснянського р-ну, не працював. 

Арештований 20 лютого 1942 року за звинувачен-
ням у причетностi до агентури нiмецьких розвiдор-
ганiв. 30 березня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУГАЙОВ Гаврило Петрович, 1896 р. на-
родження, с.Тишкiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, тесляр Попаснянського лiс-
промгоспу. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 29 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 16 лютого 1942 року Вiйськовим трибу-
налом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУГАЙОВ Гнат Юхимович, 1888 р. народ-
ження, с.Ганнiвка Старобiльського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Ганнiвцi, не працював. 
Арештований 6 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 7 травня 1943 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

БУГАЙОВ Григорiй Тихонович, 1903 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта вища.  
Член ВКП(б) у 1924-1938 рр. Проживав у с.Рокитне 
Кременчуцького р-ну Полтавської обл., голова 
профкому свинорадгоспу "Рокитне". Полтавським 
обласним судом 28 березня 1939 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. 17 серпня 1939 року Вер-
ховним судом УРСР вирок скасовано, справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1939 роцi.    

БУГАЙОВ Iван Антонович, 1895 р. народ-
ження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, ком-
iрник транспортного вiддiлу хiмкомбiнату. Арешто-
ваний 20 лютого 1945 року  за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 12 липня 1945 ро-
ку виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл., з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1945 роцi.  

БУГАЙОВ Iван Тимофiйович, 1903 р. наро-
дження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську,  робi-
тник шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БУГАЙОВ Микита Павлович, 1902 р. на-
родження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлолуць-
ку, не працював. Донецьким обласним судом 3 гру-
дня 1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.  

БУГАЙОВ Павло Овер'янович, 1884 р. на-
родження, с.Ми ко ла їв ка  Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, сторож новоскладального цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. Ареш-
тований 3 грудня 1932 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 18 лютого 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти зв iльн е ний . "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 верес-
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ня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1989 роках. 

БУГАЙОВ Федiр Григорович, 1903 р. на-
родження, с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє 
Первомайської мiськради, крiпильник шахти         
№ 3-13 "Тошкiвка". Донецьким обласним судом 23 
серпня 1937 року засуджений до 8 р. 6 м-цiв позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БУГАЙОВ Федiр Олександрович, 1911 р. 
народження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир ланки окремого розвiддивiзiону 2 кавале-
рiйської дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 15 стрiле-
цького  корпусу 4 серпня 1935 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.   

БУГАЙОВ Федiр Олексiйович, 1907 р. на-
родження, с.Дуванка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, робiтник 
вапняного з-ду. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУГАЙОВ Феофан Григорович, 1903 р. на-
родження, с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Нижнє Пер-
вомайської мiськради, крiпильник шахти № 3-13 
"Тошкiвка". Донецьким обласним судом 23 серпня 
1937 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1963 роцi.    

БУГАЙОВА Анна Василiвна, 1896 р. народ-
ження, с.Титаревка Писаревського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, неписьмен-
на. Проживала в с.Першозванiвка Лутугинського 
р-ну, колгоспниця к-пу "21-а рiчниця РСЧА". Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 
липня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

БУГАЙОВА Марiя Iванiвна, 1896 р. народ-
ження, с.Лисогорiвка Новопсковського р-ну, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в с.Шипилiвка 
Попаснянського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту 30 березня 1942 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.    

БУГАЙОВА Фекла Михайлiвна, 1907 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Новомикiль-
ському, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 18 вересня 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1989 роцi.    

БУГАЙЧУК Володимир Хомич, 1911 р. на-
родження, с.Комарiвка Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, вагар ко-
незаводу № 64. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУГАКОВ Семен Якимович, 1896 р. народ-
ження, с.Попiвка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, колго-
спник к-пу iм.Сталiна. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 2 вересня 1941 року 

засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

БУГАКОВА Парасковiя Дмитрiвна, 1917 р. 
народження, с.Полушкине Троїцького р-ну, росiян-
ка, освiта початкова. Проживала в Полушкиному, 
санiтарка Павлiвської меддiльницi. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 липня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

БУГРИМЕНКО Єгор Федорович, 1906 р. 
народження, смт Великокам'янка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  На час аре-
шту член ВКП(б). Проживав у Великокам'янцi, го-
лова колгоспу "Червоний партизан". Арештований 
3 травня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 30 червня 1943 року  справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУГРИМОВ Йосип Васильович, 1915 р. на-
родження, с.Червоне Озеро Путивльського р-ну 
Сумської обл., росiянин, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Лисичанську, студент Лисичанського гiрни-
чого технiкуму. Луганським обласним судом 31 
серпня 1940 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУГРОВСЬКИЙ Захар Сидорович, 1891 р. 
народження,  с. Олександродар,  Херсонська губер-
нiя, українець, освiта початкова. Проживав у с.Олек-
сандропiлля Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовицький шлях". Арештований 9 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 
червня 1933 року справу припинено за малозначнiс-
тю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БУДАГОВСЬКИЙ Микола Васильович, 
1900 р. народження, м.Боровичi Новгородської гу-
бернiї, бiлорус, освiта вища. Проживав у м.Лиси-
чанську, iнженер-хiмiк з-ду "Донсода". Арештова-
ний 31 грудня 1930 року за звинуваченням у шкiд-
ництвi. 11 квiтня 1931 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

БУДАНОВ Антон Никанорович, 1894 р. на-
родження, с.Лопаскине Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Лопаскино-
му, не працював. Арештований 12 листопада 1943 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 2 травня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУДАНОВ Михайло Абрамович, 1909 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець,  водiй вогнеметної команди 
1 стрiлецького батальйону. Вiйськовим трибуналом 
25 окремої стрiлецької бригади 23 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 люто-
го 1942 року. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

БУДАНЦЕВ Петро Iванович, 1896 р. народ-
ження, м.Бєлгород, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, грабар 
будмiстечка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУДАРКЕВИЧ Гаврило Андрiйович, 1896 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
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живав у м.Алчевську, головний бухгалтер мiськко-
мунгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1960 роцi.    

БУДАСОВ Андрiй Кузьмич, 1883 р. народ-
ження, с.Великий Суходiл Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому 
Суходолi, селянин-одноосiбник. Репресований двi-
чi. Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 31 серпня 1932 року висланий на 3 р. за 
межi Укр а їни . "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУДАСОВ Вiктор Герасимович, 1901 р. на-
родження, х. Гундоровський, Каменський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, десятник служ-
би навантаження шахти № 5-6. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БУДАСОВ Iван Захарович, 1891 р. народ-
ження, с.Власiвка Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Власiвцi, колгоспник 
к-пу "Нове життя". Надзвичайною сесiєю Донець-
кого обласного суду 11 квiтня 1933 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУДАСОВ Iван Михайлович, 1923 р. народ-
ження, с.Бiленьке Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 428 
артилерiйського полку 71 окремої артилерiйської 
бригади. Вiйськовим трибуналом 4 механiзованої 
армiї 3 жовтня 1946 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.   

БУДАСОВ Михайло Дмитрович, 1895 р. на-
родження, с.Бiленьке Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Бiленькому, кол-
госпник к-пу iм.Кривошликова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БУДАСОВ Якiв Iванович, 1894 р. народ-
ження, с.Малий Суходiл Краснодонського р-ну, ро-
сiянин. Проживав у м.Краснодонi, робiтник шахти 
"Урало-Кавказ". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

БУДЕЦЬКИЙ Iван Сергiйович, 1931 р. на-
родження, с.Межирiч Лебединського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Лу-
ганську, учень школи ФЗН № 30. Луганським обла-
сним судом 25 червня 1949 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. 3 червня 1955 року Верховним 
судом УРСР строк покарання знижено до 6 р. Реабi-
лiтований у 1990 роцi.   

БУДИКА Вiра Iванiвна, 1911 р. народження, 
м.Луганськ, українка, освiта початкова. Проживала 
в с.Панькiвка Слов'яносербського р-ну, колгоспни-
ця к-пу iм.Сталiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 17 липня 1943 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 
роцi.   

БУДИЛIН Михайло Антонович, 1895 р. на-
родження, с.Куряче Свердловської мiськради, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Курячому, 
бригадир грабарiв на спорудженнi залiзничної магi-

стралi Москва-Донбас. Постановою Особливої на-
ради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 листопада 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

БУДКО Iлля Григорович, 1869 р. народжен-
ня, м.Сватове, українець, неписьменний. Проживав 
у Сватовому, селянин-одноосiбник. Арештований 
13 лютого 1933 року  за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 15 березня 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БУДКО Михайло Кононович, 1877 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, не працював. Арештований 
13 лютого 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 8 березня 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУДКО (БУТКО) Михайло Тихонович, 
1901 р. народження, с.Залиман Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, вибiйник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БУДКО Якiв Кiндратович, 1893 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.З а ли ма н  
Кремiнського р-ну, не працював."Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.     

БУДКОВ Порфирiй Якович, 1898 р. народ-
ження, с.Волошино Волошинського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Слов'яносербськ, тесляр 
"Iндустрбуду". Репресований двiчi. Луганським об-
ласним  судом  27  липня 1940 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Постановою Особливої нара-
ди при МДБ СРСР вiд 16 червня 1951 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1991 i 1990 роках. 

БУДКОВА Зiнаїда Якiвна, 1914 р. народ-
ження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Пiдгорiвцi, колгосп-
ниця к-пу iм.Чкалова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.    

БУДНИЙ Анатолiй Володимирович, 1908 р. 
народження, м.Томськ, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, iнженер-
технолог хiмкомбiнату. 29 сiчня 1934 року вiдiбра-
но пiдписку про невиїзд: звинувачувався у контрре-
волюцiйному саботажi.  20 травня 1934 року справу 
припинено за малозначнiстю, пiдписку анульовано. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.  

БУДНИК Антон Арсентiйович, 1885 р. на-
родження, с.Червона Слобода Черкаського р-ну Ки-
ївської обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, десятник на 
будiвництвi шосе Сватове-Старобiльськ. Народним 
судом Сватiвського р-ну 11 лютого 1934 року засу-
джений до 3 р. позбавлення волi. Верховним судом 
УРСР 27 березня 1934 року мiру покарання зниже-
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но до 3 м-цiв примусових робiт. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

БУДНИК Василь Стефанович, 1907 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Троїцькому, робiтник держмаслоза-
воду № 9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУДНИК Володимир Стефанович (Степа-
нович), 1904 р. народження, смт Троїцьке, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Троїцькому, 
бригадир к-пу "Бiльшовик". Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 лютого 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

БУДНИК Гаврило Федорович, 1882 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм.Пе-
тровського. Арештований 19 жовтня 1945 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 берез-
ня 1946  року  справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУДНИК Панас Федорович, 1887 р. народ-
ження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у Троїцькому, конюх райспоживспiлки. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

БУДНИК Тимофiй Федорович, 1901 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Троїцькому, колгоспник к-пу iм.Пе-
тровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реаб-
iлiтований у 1960 роцi.    

БУДНИКОВ Петро Васильович, 1882 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Кремiнна, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 24 листопада 1934 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. 17 вересня 1939 року 
УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1939 роцi.  

БУДОВСЬКА Пелагiя Семенiвна, 1882 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Iванiвцi, не 
працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 10 липня 1942 року засуджена до        

5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    
БУДОВСЬКИЙ Стефан Карпович, 1889 р. 

народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, вантажник "Дон-
промторгу". Судовою "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУДУС Мар'ян Антонович, 1893 р. народ-
ження, с.Городок Дашiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Мiстки 
Сватiвського р-ну, десятник на спорудженнi будин-
ку райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУДЬОННА Марiя Семенiвна, 1913 р. на-
родження, м.Кремiнна, українка, освiта початкова. 
Проживала в с-щi Стара Краснянка Кремiнського 
р-ну, не працювала. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 11 листопада 1944 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтова-
на у 1990 роцi.  

БУДЮКIН Микола Васильович, 1891 р. на-
родження, с.Телелюй Грязинського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Антрацитi, робiтник зал.ст. 
Антрацит. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 17 червня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУДЯНСЬКА Марiя Iванiвна, 1913 р. на-
родження, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с-щi Черт-
ково Чертковського р-ну Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, пр и бир а ль ниця  артiлi iм.Вороши-
лова. Вiйськовим трибуналом 240 стрiлецької дивi-
зiї 30 грудня 1941 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

БУЄР Павло Йосипович, 1895 р. народжен-
ня, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Трої-
цьке, приймальник держмаслозаводу. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БУЖ'ЯН Iван Никифорович, 1899 р. народ-
ження, с.Жовте Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
оглядач вагонiв зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 19 жовтня 1936 року 
засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БУЙКIН Давид Iллiч, 1887 р. народження, 
кол.с.Анциферiвка  Мiсткiвської сiльради Сватiвсь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, колгоспник к-пу "Країна Рад". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БУЙКIН Костянтин Дмитрович, 1879 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-од-
ноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 
1931 року висланий на 3 р. за межi України. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

БУЙКIС Отто Христофорович, 1885 р. на-
родження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, рахiвник швейної фабрики. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 9 грудня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

БУЙНИЧЕНКО Єгор Степанович, 1897 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, о св i та  по ча т ко в а .  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Дяковому, завiдуючий вироб-
ничою дiльницею Дякiвської МТС. Постановою 
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Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 
квiтня 1933 року висланий за межi України.   Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БУЙНИЧЕНКО Михайло Iванович, 1902 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 592 стрiлецького полку 203 стрiлецької дивi-
зiї. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 28 травня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

БУЙНИЧЕНКО Олександр Iванович, 1918 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 371 стрiлецького полку 164 стрiлецької дивi-
зiї. Арештований 6 листопада 1941 року за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 11 листопада 1941 ро-
ку справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1999 
роцi.  

БУЙНОВСЬКИЙ Влас Миколайович, 1915 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Свердловську, не працював, iнвалiд 2-ї гру-
пи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 5 червня 1945 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БУЙНОВСЬКИЙ Михайло Гарасимович, 
1885 р. народження, с.Ма р ' ї в ка  Свердловської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
м.Ровеньки, кочегар шахти № 2-3. Репресований 
двiчi. Арештований 27 сiчня 1932 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної по-
встанської органiзацiї. 11 липня 1932 року справу 
припинено за малозначнiстю. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1997 i 1990 роках.   

БУЙНОВСЬКИЙ Павло Миколайович, 
1919 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Рове-
нькiвської мiськради, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 120 полку вiйськ 
НКВС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
квiтня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БУЙНОВСЬКИЙ Тимофiй Якович, 1906 р. 
народження, кол. с.Но в о ма р ' ї в ка  Ровенькiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова.    Вiйськово-
службовець, рядовий 107 гаубично-артилерiйського 
полку. Вiйськовим трибуналом 262 окремої стрiле-
цької бригади  17 лютого 1943 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БУК Берта Андрiївна, 1906 р. народження, 
смт Слов'яносербськ, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с.Переможне Лутугинського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм.Енгельса. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року визнана соцiа-
льно небезпечним елементом i засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 роцi.   

БУК Володимир Андрiйович, 1891 р. народ-
ження, м.Марiуполь Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, колгоспник 
к-пу iм.Р.Люксембург. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУК Володимир (Вольдемар) Християно-
вич, 1907 р. народження, к.Шанвазе Марiупольсь-
кого р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, коваль з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Особливою "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУК Готлiб Християнович, 1911 р. народ-
ження, с.Бурчак-Михайлiвка Станично-Лугансько-
го р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Бур-
чак-Михайлiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУК Едуард Готлiбович, 1899 р. народжен-
ня, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, го-
родник к-пу iм. Р.Люксембург. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

БУК Iван Християнович, 1906 р. народжен-
ня, к.Шанвазе Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БУК Олександр Християнович, 1898 р. на-
родження, к.Шанвазе Марiупольського р-ну Доне-
цької обл.,  нiмець,  освiта по ча т ко в а . Проживав 
у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник    
к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937  року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

БУК Рудольф Готлiбович, 1897 р. народжен-
ня, м.Костянтинiвка Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Федорiвка Краснолуць-
кої мiськради, колгоспник к-пу iм.Р.Люксембург. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1964 роцi.   

БУК Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1916 р. народ-
ження, с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, 
освiта середня. Проживав у м.Луганську, вчитель 
СШ № 33. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Кiровської обл., Росiйська Федерацiя, 30 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БУК Фрiдрiх Християнович, 1899 р. народ-
ження, к.Шанвазе Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БУК Христина Готлiбiвна, 1877 р. народ-
ження, к.Зiльберталь, Днiпропетровська обл., нiм-
кеня, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
колгоспниця к-пу "Ленiнськi днi". Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 вересня 
1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1995 роцi.    
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БУК Християн Християнович, 1869 р. на-
родження, к.Дармштадт Люксембурзького р-ну За-
порiзької обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
с.Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУКАЄВ Iван Олександрович, 1925 р. на-
родження, с.П'ятигорiвка Лутугинського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ МДБ 
Луганської обл.  19 грудня 1952 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БУКАЄВ Микола Архипович, 1896 р. на-
родження, с-ще Верхня Краснянка Краснодонсько-
го р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у Верхнiй Краснянцi, го-
родник к-пу iм.Ленiна. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 травня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БУКАЄВ Олексiй Архипович, 1898 р. на-
родження, м.Краснодон, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Краснодонi, тесляр шахти № 1. Аре-
штований 20 липня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 14 березня 1939 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.   

БУКАНОВ Григорiй Кузьмич, 1902 р. на-
родження, м.Перевальськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Перевальську, слюсар шахти № 4. 
Донецьким обласним судом 9 вересня 1933 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1967 роцi.    

БУКАНОВ Iван Михайлович, 1890 р. народ-
ження, с.Краснянка Новоузенського р-ну Куйби-
шевської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Артемiвську Переваль-
ського р-ну, робiтник зал.ст. Кипуча. Арештований 
22 липня 1938 року  за звинуваченням в антира-
дянськiй дiяльностi. 21 грудня 1938 року  справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1938 роцi.   

БУКАР Єгор Артемович, 1896 р. народжен-
ня, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий роти зв'язку 771 
полку. Вiйськовим трибуналом 137 стрiлецької дивi-
зiї 24 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУКАР Костянтин Пилипович, 1910 р. на-
родження, с.Покровське Артемiвського р-ну Доне-
цької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, тесляр вагоноремонтного з-ду. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БУКАСОВ Iван Трохимович, 1900 р. народ-
ження, м.Путивль Путивльського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, технiк млинкомбiнату № 7. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 3 жовтня 1945 року засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БУКАТIНА Марiя Iванiвна, 1920 р. народ-
ження, с.Новомариновка Тарасовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м.Ровеньки, сестра-госпо-
дарка мiської лiкарнi. Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 17 листопада 1943 року ви-
слана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БУКВИЧ Трифон Пилипович, 1898 р. на-
родження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Брянка, квартирний деся-
тник житлового вiддiлу шахти № 12. Донецьким 
обласним  судом  14 травня 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БУКIН Василь Васильович, 1904 р. народ-
ження, х. Новогорбатов, Серафимовицький р-н Во-
лгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Хрустальне Кра-
снолуцької мiськради, секретар селищної Ради. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

БУКIН Олександр Степанович, 1926 р. на-
родження, с.Степанiвка Бiлозерського р-ну Херсон-
ської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Первомайську, слюсар Кадiївського будiвельно-
монтажного упр а в лiн ня . Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 26 травня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. 30 вересня 
1953 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
УРСР справу повернено на дослiдування. 16 квiтня 
1954 року справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

БУКОВСЬКИЙ Микола Вiкентiйович, 1907 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Р у д iв ка  Сватiвського р-ну,  к о л го с пник  к-пу 
iм. 1 Травня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БУКРЕЄВ Iван Iванович, 1893 р. народжен-
ня, с.Нова Слобода Щигровського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, рахiвник 
Хрустальненської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 
роцi.   

БУКРЕЄВ Федос Васильович, 1896 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Великiй Чернiгiвцi, колгоспник к-пу iм.Жовтневої 
революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУКРЕЄВА Марiя Iванiвна, 1873 р. наро-
дження, с.Нова Слобода Щигровського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта по-
чаткова. Проживала в смт Хрустальне Краснолуць-
кої мiськради, не працювала. Постановою Особли-
вої наради при НКВС СРСР вiд 23 травня 1935 року 
вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    
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БУКРЕЄВА-СИРОМОЛОТОВА Параско-
вiя Антонiвна, 1914 р. народження, с.Тепле Стани-
чно-Луганського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, домогосподарка. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 11 
вересня 1943 року як член сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БУКШИН Федiр Олексiйович, 1899 р. на-
родження, м.Кривий Рiг Днiпропетровської обл., 
українець, освiта вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у  м. Луганську,  робiтник  хлi-
бозаводу № 2. Арештований 11 сiчня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 берез-
ня 1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.   

БУКШМАН Генрiх Мендельович, 1918 р. 
народження, Польща, єврей, освiта н/середня. Про-
живав у м.Антрацитi, коногон шахти № 14. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1940 ро-
ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

БУЛАВIН Афанасiй Степанович, 1893 р. 
народження, с.Колубелка Хлевенського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Бiле Лутугинського 
р-ну, не працював. Донецьким обласним судом 17 
березня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУЛАЄВ Андрiй Степанович, 1910 р. народ-
ження, с.Донське Татарського р-ну Новосибiрської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвської 
мiськради, старший десятник навантаження шахти 
№ 30-35 "Михайлiвка". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУЛАЄВСЬКИЙ Михайло Антонович, 
1907 р. народження, с.Хотень Перший Плужнянсь-
кого р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. 
Проживав у с.В е с е ла  Г о р а  Слов'яносербського 
р-ну, працiвник будинку вiдпочинку "Весела Гора". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сi-
чня 1938 року.  Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУЛАНЕНКО Павло Петрович, 1920 р. на-
родження, с.Любицьке Iвнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Первомайську, вантажник шах-
ти "Альберт". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 26 лютого 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

БУЛАНОВ Дмитро Никифорович, 1907 р. 
народження, с.Шут, Калузька обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, вибiйник шахти iм.Енгельса. Луган-
ським окружним судом 12 листопада 1929 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

БУЛАНОВ Михайло Титович, 1910 р. на-
родження, с.Вергулiвка Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта с е р едня .  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Луганську, студент 1-го курсу Луган-

ського городнього iнституту. Арештований 23 сiчня 
1934 року  за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 15 квiтня 1934 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.  

БУЛАТЕЦЬКИЙ Анатолiй Матвiйович, 
1891 р. народження, с.Хорошки Лазiркiвського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, конюх сiльськогосподарсько-
го iнституту. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 18 лютого 1942 року засуджений 
до розстрiлу. 14 березня 1942 року Вiйськовим три-
буналом Пiвденного фронту вирок скасовано, спра-
ву повернено на дослiдування. 29 березня 1950 ро-
ку Павлодарським обласним судом, Росiйська Фе-
дерацiя, засуджений до 25 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1996 роцi.  

БУЛАТНИКОВА Єлизавета Василiвна, 
1895 р. народження, м.Луганськ, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, медсестра ок-
ружної лiкарнi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

БУЛАХ Гнат Кузьмич, 1899 р. народження, 
с.Красносiлля Знам'янського р-ну Одеської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Вахру-
шеве Краснолуцької мiськради, крiпильник шахти 
№ 5-7. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 ли-
стопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЛАХ Павло Iванович, 1902 р. народжен-
ня, х.Отрада, Новоодеський р-н Миколаївської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, в иб iй ник  шахти "Альберт". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БУЛАЦЕЛЬ-РАДОЛIН Юрiй Васильович, 
1888 р. народження, м.Луганськ, росiянин, освiта 
середня. Проживав у Луганську, р е жи с ер  кл у бу  
iм.Ленiна.  Особливою  нарадою  при НКВС СРСР 
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БУЛГАКОВ Андрiй Матвiйович, 1912 р. на-
родження, с.Пузачi Тимського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
крiпильник шахти № 5. Арештований 10 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. У зв'язку з воєнним станом був етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. Реабiлiтова-
ний у 1996 роцi.  

БУЛГАКОВ Вiктор Юхимович, 1904 р. на-
родження, с.Божикiвцi Проскурiвського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Свердловську, токар центральної 
майстернi шахти № 14-17. Арештований 8 лютого 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 13 квiтня 1936 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.  

БУЛГАКОВ Володимир Миколайович, 
1898 р. народження, с.Перша Лiнiя Тимського р-ну 
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Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Свердловську, робiт-
ник будцеху тресту "Свердловвугiлля". Луганським 
обласним судом 29 грудня 1947 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУЛГАКОВ Всеволод Митрофанович, 1908 р. 
народження, м.Брянка, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, старший лейтенант. Луган-
ським обласним судом 19 вересня 1946 року засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. 25 жовтня 1946 
року Верховним судом УРСР строк покарання зни-
жено до 3 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БУЛГАКОВ Iгор Васильович, 1909 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Стахановi, пенсiонер. Арештований 11 
листопада 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 31 бе-
резня 1948 року справу припинено за недоведенiс-
тю. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУЛГАКОВ Микола Васильович, 1898 р. 
народження, с.Березовчик Совєтського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав 
у м.Стахановi, геодезист архiтектурно-плануваль-
ного упр а в л iння  мiськкомунгоспу. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 серпня 
1936 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БУЛГАКОВ Петро Iванович, 1897 р. народ-
ження, м.Київ, українець, освiта середня. Проживав 
у м.Лисичанську, начальник вiйськово-мобiлiзацiй-
ного вiддiлу р а й в iйсь к ко ма т у. Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу 13 листо-
пада 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
10 червня 1940 року вирок скасовано, справу на-
правлено на дослiдування. 18 грудня 1940 року 
справу  припинено за вiдсутнiстю складу злочину, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУЛГАКОВ Петро Якович, 1895 р. народ-
ження, с.Грабко, Захiдна обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Хрус-
тальне Краснолуцької мiськради, комiрник дiльнич-
ної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 сiчня 1938 року засуджений до 10  р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУЛГАКОВ Семен Якимович, 1896 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 2 вересня 1941 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУЛГАКОВ Симон Федорович, 1884 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну,  ро-
сiянин, неписьменний. Проживав у Городищi, селя-
нин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
9 сiчня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

БУЛГАКОВА Ганна Пахомiвна, 1924 р. на-
родження, с.Закамне Суджанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початко-
ва. Проживала в смт Успенка Лутугинського р-ну, 
офiцiантка їдальнi шахти "Центральна Бiлянка". 

Вiйськовим трибуналом 12 армiї 30 березня 1942 
року засуджена до розстрiлу. 8 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту розст-
рiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

БУЛИГIН Олександр Олександрович, 1916 р. 
народження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта середня. Проживав у м.Алчевську, 
завiдуючий експедицiєю вiддiлу капiтального будi-
вництва з-ду iм.Ворошилова. Арештований 8 серп-
ня 1946 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 23 жовтня 1946 року виправда-
ний Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Лугансь-
кої обл. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУЛИМЕНКО Прокiп Васильович, 1909 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 43 окремого 
iнженерного батальйону. Вiйськовим трибуналом 
64 армiї 1 жовтня 1942 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 11 жовтня 1942 року. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

БУЛЬБА Фаня Григорiвна, 1912 р. народ-
ження, с.Боєво Оршанського р-ну Вiтебської обл., 
Бiлорусь, єврейка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, домогосподарка. Арештована 17 лис-
топада 1937 року як дружина репресованого за зви-
нуваченням у зрадi Батькiвщини. 10 лютого 1938 
року справу припинено. Реабiлiтована у 1938 роцi.   

БУЛЬБАН Степан Кирилович, 1903 р. на-
родження, с.Гелетинцi Городоцького р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, комiрник мiськхарчоторгу. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БУЛЬБЕНКО Микола Стефанович, 1885 р. 
народження, м.Богодухiв Богодухiвського р-ну Ха-
ркiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, не 
працював. Арештований 24 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом був етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 16 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

БУЛЬКОВСЬКИЙ Антон Антонович, 1900 р. 
народження, Литва, лито в ец ь , освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1924-1939 рр. Проживав у с.Нова 
Астрахань Кремiнського р-ну, секретар райкому 
КП(б)У. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiй-
ськового округу 4 квiтня 1939 року засуджений до 
розстрiлу. 1 липня 1939 року Президiєю Верховної 
Ради СРСР розстрiл замiнено 15 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БУНДЖЕ Генрiх Карлович, 1903 р. народ-
ження, м.Р и га , Латвiя, нiмець, освiта с е р е дня . 
Проживав у м.Брянка, вiдповiдальний виконавець 
Брянкiвського рудника. Арештований 17 листопада 
1933 року за звинуваченням у шпигунствi на ко-
ристь Нiмеччини. 11 лютого 1934 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУНДЮК Михайло Микитович, 1918 р. на-
родження, м.Первомайськ, українець, освiта серед-
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ня. Проживав у Первомайську, акушер медпункту 
шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 20 липня 1948 року засудже-
ний до 25 р. позбавлення волi. 10 червня 1955 року 
Вiйськовим трибуналом Бiломорського вiйськового 
округу строк покарання знижено до 7 р. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

БУНИК'ЯНЦ Володимир Iванович, 1915 р. 
народження, м.Луганськ, вiрмен, освiта н/середня. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
без певних занять. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 15 жовтня 1937 року засуджений до 
7 р.  позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУНIН Василь Микитович, 1924 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець,  ос-в-
iта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 726 
стрiлецького полку 395 стрiлецької дивiзiї. 8 сiчня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськової час-
тини 1125 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУНIН Олександр Семенович, 1904 р. на-
родження, с.Новомитiно Глядянського р-ну Челяб-
iнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, електрозвар-
ник з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 17 жовтня 1939 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУНТОВСЬКИЙ Ананiй Петрович, 1908 р. 
народження, с.Цмiвка Шепетiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у с.Но-
вомикiльське Кремiнського р-ну, рахiвник зал.ст. 
Рубiжне. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
вересня 1938 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУНЧИКОВ Панас Дем'янович, 1911 р. на-
родження, х.Остреньке, Вiльховатський р-н Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник шахти "Томашiвська". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУНЬКОВСЬКИЙ Євген Генрiхович, 1919 р. 
народження, к.Нейгейм Мархлевського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Шахове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
ний орач". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУНЬКОВСЬКИЙ Рейнгольд Генрiхович, 
1913 р. народження, к.Нейгейм Мархлевського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Ша хо в е Троїцького р-ну, тесляр-приватник. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БУНЬКОВСЬКИЙ Роберт Людвiгович, 
1891 р. народження, с.Мар'янка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"13 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРА Адам Вiкторович, 1888 р. народжен-
ня, с.Соснова Болярка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Сичiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Новий свiт". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1967 роцi.    

БУРА Адольф Йосипович, 1876 р. народ-
ження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Свiтле 

Старобiльського р-ну, чорнороб зернорадгоспу 
iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРА Антон Iванович, 1918 р. народження, 
с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Старо-
бiльського р-ну, тракторист зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Луганським обласним судом 27 червня 
1939 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1990 роцi.    

БУРА Антон Нарцизович, 1891 р. народжен-
ня, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Воровсько-
го. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БУРА Iван Антонович, 1890 р. народження, 
с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Старо-
бiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БУРА Iван Васильович, 1887 р. народження, 
с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Старо-
бiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР         
4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1987 роцi.   

БУРА Iван Сидорович, 1897 р. народження, 
с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Старо-
бiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1965 роцi.   

БУРА Йосиф Аполлiнарiйович, 1917 р. на-
родження, с.Соснова Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "13 
рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРА Йосип Iванович, 1914 р. народження, 
с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Старо-
бiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Арештований 26 сiчня 1938 року  за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 березня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
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чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

БУРА Йосиф Томашович, 1912 р. народжен-
ня, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Калмикiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
орач". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БУРА Петро Сидорович, 1901 р. народжен-
ня, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле Ста-
робiльського р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Воро-
шилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.    

БУРА Станiслав Iванович, 1911 р. народ-
ження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Мiстки 
Сватiвського р-ну, столяр на спорудженнi будинку 
райвиконкому. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРА Станiслав Казимирович, 1902 р. на-
родження, с.Соснова Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник зерно-
радгоспу "Старобiльський". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРА Станiслав Фелiксович, 1910 р. народ-
ження, с.Рад-Болярка Пулинського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле 
Старобiльського р-ну, р о б iт ник  зернорадгоспу 
iм.Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БУРАВЧЕНКОВА Олександра Давидiвна, 
1912 р. народження, с.Каплiно Некоузького р-ну 
Ярославської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Бiловодськ, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом 17 повiтря-
ної армiї 16 березня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

БУРАК Iван Iванович, 1882 р. народження, 
м.Грайворон Грайворонського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, погребальник обллiкарнi. 
Арештований 3 грудня 1937 року  за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 4 сiчня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

БУРАКОВ Олександр Миколайович, 1911 р. 
народження, смт Тацине Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ровень-
ки, голова к-пу "Паркомуна". Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Поста-
новою Особливої наради при МДБ СРСР вiд 17 лю-
того 1951 року висланий на поселення. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1991 i 1989 роках. 

БУРАКОВ Степан Iванович, 1911 р. наро-
ження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Михайлiвка 

Ровенькiвської мiськради, робiтник шахти № 30. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРАХОВИЧ Григорiй Георгiйович, 1899 р. 
народження, с.Шарiвка  Богодухiвського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Рубiжне, майстер хiмзаводу. Вiйськовим трибу-
налом 28 району авiацiйного базування 29 квiтня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

БУРДА Iван Михайлович, 1893 р. народжен-
ня, м.Сватове, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Первомайську, без певних занять. Арешто-
ваний 17 травня 1933 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй дiяльностi. 28 червня 1933 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабi-
лiтований у 1933 роцi.   

БУРДА Михайло Iванович, 1893 р. народ-
ження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у Караяшнику, тесляр к-пу iм.Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 1 серпня 1943 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БУРДА Фiлат Панасович, 1900 р. народжен-
ня, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у Бiрюковому, механiк Бiрюкiвської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

БУРДЕЙНИЙ Мефодiй Артемович, 1896 р. 
народження, м.Одеса, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Старобiльську, завiдуючий гаражем 
радгоспу iм.Шевченка. Донецьким обласним судом 
9 березня 1936 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

БУРДЕНКО Григорiй Леонтiйович, 1912 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Луганську, студент Луганського ма-
шинобудiвного технiкуму. Арештований 6 листопа-
да 1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 23 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

БУРДЕНКО Спиридон Iванович, 1899 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав в Успенцi, техкерiв-
ник шахтоуправлiння "Успенське". Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 10 вересня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1999 роцi.    

БУРДIН Василь Iванович, 1926 р. народ-
ження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання i занять. Судовою колегiєю Луганського об-
ласного  суду  13 липня 1954 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 16 червня 1956 року Судо-
вою колегiєю Верховного суду УРСР строк пока-
рання знижено до 8 р. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРДIН Iван Петрович, 1925 р. народження, 
м.Ровеньки, українець, освiта початкова. Проживав 
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у Ровеньках, без певних занять. Арештований 19 
вересня 1944 року за звинуваченням у зв'язках з 
агентурою нiмецької розвiдки. 20 червня 1945 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУРДIНА Марiя Захарiвна, 1900 р. народ-
ження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Без певного мiсця проживання 
i занять. Судовою колегiєю Луганського обласного 
суду 13 липня 1954 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БУРДЮГ (БОРДЮГ) Степан Гнатович, 
1914 р. народження, смт Краснорiченське Кремiн-
ського р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
м.Первомайську, коногон шахти iм.Менжинського. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1983 
роцi.   

БУРДЮГОВ Василь Микитович, 1902 р. 
народження, х. Тюников, Бутурлiновський р-н Во-
ронезької  обл.,  Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, буриль-
ник шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРДЮГОВ Василь Петрович, 1908 р. на-
родження, с.Казанка Верхньодонського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у смт Мiлове. Вiйськовослуж-
бовець. Арештований 31 сiчня 1943 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 13 
листопада 1943 року. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР мiрою покарання визначено строк по-
переднього ув'язнення. Реабiлiтований у 1999 роцi.  

БУРЕЙКО Олексiй Iванович, 1915 р. народ-
ження, Хотинський р-н Чернiвецької обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
робiтник шахти № 2-9. Луганським обласним судом 
12 липня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БУРЖИНСЬКИЙ М'ячеслав Антонович, 
1905 р. народження, с.Юрiвка Козятинського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта вища. Проживав у 
м.Стахановi, гiрничий майстер шахти № 1-бiс. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

БУРЗИЛОВ Данило Митрофанович, 1877 р. 
народження, с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
сторож дитячих ясел шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

БУРИЙ Iван Христофорович, 1909 р. народ-
ження, с.Бубнiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, наваловiдбiйник шахти iм.Войкова. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУРИЙ Семен Сергiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Чорнотичi Сосницького р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.А-

лчевську, стрiлочник зал.ст. Алчевськ. Арештова-
ний 15 сiчня 1938 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 8 червня 1938 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУРИК Савелiй Михайлович, 1884 р. на-
родження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне,  ро-
бiтник з-ду "Червоний прапор". Арештований         
6 грудня 1930 року за звинуваченням у шкiдництвi. 
11 квiтня 1931 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

БУРИКIН Йосип Якович, 1905 р. народжен-
ня, х. Новоцарицинський, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Щотове Ан-
трацитiвської мiськради, вантажник шахти № 30. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БУРИКОВ Андрiй Федорович, 1898 р. на-
родження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Шипилiвцi, бу-
хгалтер шахти iм.Артема. Арештований 24 травня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 17 червня 1942 року справу припинено за недо-
веденiстю  звинувачення, з-пiд варти зв iльн е ний . 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУРИМ Андрiй Артемович, 1890 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник магазину "Текстиль". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУРИМ Iлля Самсонович, 1905 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, ос-в-
iта початкова. Проживав у м.Алчевську, слюсар-во-
допровiдник з-ду iм.Ворошилова. Донецьким обла-
сним  судом  26 вересня 1936 року  засуджений  до 
4 р. позбавлення волi. Р е а б iл i то в а ний  у 1990 
роцi.    

БУРИМ Леонтiй Меркулович, 1907 р. на-
родження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у с.Олексiївка 
Новоайдарського р-ну, бригадир к-пу "День уро-
жаю". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 29 грудня 1941  року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений  15 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БУРИМОВА Анастасiя Василiвна, 1899 р. 
народження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Олексiївцi, 
колгоспниця к-пу iм.XVII партз'їзду. Луганським 
обласним судом 20 березня 1947 року засуджена до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

БУРИНДА Олександр Гаврилович, 1895 р. 
народження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
кр iпи л ь ник  шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.   
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БУРИХ Ангелiна Федорiвна, 1892 р. народ-
ження, с.Зеленче Дунаєвецького р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українка, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживала в м.Рубiжне, 
не працювала. Арештована 8 грудня 1935 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 5 лютого 1936 року 
звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

БУРКА Iлля Йосипович, 1907 р. народжен-
ня, с.Новоселiвка Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. Сентянiв-
ка. Арештований 14 сiчня 1938 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй а г i та ц i ї . 9 квiтня 1938 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1938 роцi.    

БУРКIВЧЕНКО Полiкарп Лук'янович, 
1881 р. народження, с.Рудове Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ру-
довому, селянин-одноосiбник. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 
1931 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БУРКIВЧЕНКО Савелiй Антонович, 1900 р. 
народження, с.Рудове Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Рудовому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 грудня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУРКОВСЬКА Бронiслава Казимирiвна, 
1912 р. народження, с.Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., полька, освiта початкова. Прожи-
вала в смт Новоайдар, р об iт ниця  зернорадгоспу 
"Новоайдарський". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 11 сiчня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.   

БУРКОВСЬКИЙ Бернард Iванович, 1910 р. 
народження, с.Костянтинiвка Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Кремiнна, кучер Петрiвського лiсгоспу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938  року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРКОВСЬКИЙ Павло Iванович, 1879 р. 
народження, с.Чехiвцi Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Го-
родище Бiловодського р-ну, чорнороб лiсгоспу. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сi-
чня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРКОВСЬКИЙ Петро Станiславович, 
1912 р. народження, с.Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Ровеньки, вантажник шахти № 3. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУРКОВСЬКИЙ Станiслав Антонович, 
1896 р. народження, с.Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 

жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1966 роцi.    

БУРКУТ Федiр Федорович, 1919 р. народ-
ження, с.Суворовське Звєревського р-ну Волгоград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Свердловську, завiдуючий 
вiддiлом кадрiв шахти № 14-17. Донецьким облас-
ним  судом  1 грудня  1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БУРКУТСЬКИЙ (БУРКУЦЬКИЙ) Федiр 
Григорович, 1888 р. народження, м.Марiуполь До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, механiк з-ду № 60. Репресова-
ний двiчi. Арештований 8 липня 1936 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 вересня 
1936 року справу припинено. 17 вересня 1938 року 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. засуджений 
до розстрiлу. Страчений 27 вересня 1938 року.  Реа-
бiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

БУРЛАК Андрiй Гарасимович, 1894 р. на-
родження, с.Шулiкiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, 8 вересня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.    

БУРЛАК Павло Михайлович, 1885 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець,  ос-
вiта  поча т ко в а . Проживав у с.Нижня  Гарасимiв-
ка Краснодонського р-ну, служитель релiгiйного 
культу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРЛАК Тихiн Антипович (Антонович), 
1885 р. народження, с.Шу л iк iв ка  Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Шу-
лiкiвцi, колгоспник к-пу iм.Луначарського. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БУРЛАКА (БУРЛАКОВ) Федiр Лазарович, 
1894 р. народження, с.Млiїв Городищенського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, те-
сляр зал.ст. Браунiвка. Арештований 23 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

БУРЛАКОВ Антон Васильович, 1909 р. на-
родження, с.Ч е р в она  П о л я на  Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 1168 стрiлецького полку. Арештова-
ний 30 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 20 травня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом 346 стрiлецької дивiзiї. Реа-
бiлiтований у 1943 роцi.    

БУРЛАКОВ Георгiй Васильович, 1912 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, начальник штабу 50 ок-
ремого мотоциклетного батальйону. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 10 березня 1945 року засу-
джений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    
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БУРЛАКОВ Григорiй Олексiйович, 1893 р. 
народження, с.Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Новороз-
сош Новопсковського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 25 грудня 1930 року  за звинувачен-
ням у здiйсненнi терактiв. 17 вересня 1931 року  
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУРЛАКОВ Сергiй Павлович, 1895 р. на-
родження, с.Червона Поляна Антрацитiвського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чер-
вонiй Полянi, не працював. Вiйськовим трибуналом 
87 стрiлецької дивiзiї 14 квiтня 1943 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БУРЛАЧЕНКО Анатолiй Федорович, 1897 р. 
народження, с.Березiвка, Вiнницька обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, агент з 
приймання замовлень на фотопортрети для збiль-
шення. Донецьким обласним судом 10 липня 1936 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

БУРЛАЧЕНКО Василь Микитович, 1911 р. 
народження, с.Пришиб Слов’яносербського р-ну, 
українець, освіта середня. Проживав у м.Стаханові, 
боєць воєнізованого гірничорятувального загону. 
Арештований 19 жовтня 1941 року за звинувачен-
ням у диверсійній  діяльності. 22 жовтня 1941 року 
виправданий Військовим трибуналом військової 
частини 1080. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

БУРЛАЧЕНКО Макар Пантелiйович, 1872 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, ро-
бiтник шахти "Ч е рв о ний  Ж о в те нь ". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРЛАЧЕНКО Микола Харитонович, 1901 р. 
народження, смт Маломиколаївка Антрацитiвсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Маломиколаївцi, робiтник матерiального магазину 
з-ду iм.Петровського. Арештований 21 жовтня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй а г i та ц i ї . 
31 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.   

БУРЛИК Iван Миколайович, 1898 р. народ-
ження, с.Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., освiта початкова. Проживав у с.Коломийчиха 
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Яковлєва. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

БУРЛУЦЬКИЙ Григорiй Петрович, 1898 р. 
народження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кризькому, та-
бельник к-пу "13 рокiв Жовтня". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

БУРЛУЦЬКИЙ Iван Дорофiйович, 1914 р. 
народження, м.Кремiнна, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, помiчник начальника штабу 
1382 полку 87 стрiлецької дивiзiї. Арештований 19 
серпня 1944 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 20 жовтня 1944 року справу при-

пинено за недостатнiстю матерiалiв для притягнен-
ня до суду. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

БУРЛУЦЬКИЙ Карпо Денисович, 1882 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, заготiвель-
ник сировини сiльпо. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 20 квiтня 1932 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 17 липня 1932 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 28 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1932 i 1991 роках. 

БУРЛУЦЬКИЙ Леонтiй Григорович, 1895 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, бухгалтер 
промартiлi "С в iй  тр уд ". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 вересня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 16 жовтня 
1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БУРЛУЦЬКИЙ Павло Iванович, 1908 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 35 ра-
йону авiацiйного базування 18 грудня 1941 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

БУРЛУЦЬКИЙ Сергiй Гаврилович, 1904 р. 
народження, с.Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 178 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 58 стрiлецької дивiзiї 8 листопада 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.   

БУРЛУЦЬКИЙ Федiр Андрiйович, 1902 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРЛЮК Олександр Iванович, 1884 р. на-
родження, с.Рябушки Лебединського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, двiрник будинкоуправлiння № 3. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 
сiчня 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУРМА Iларiон Iванович, 1884 р. народжен-
ня, с.Буримки Iчнянського р-ну Чернiгiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiло-
водськ, бр и га дир  конезаводу № 132. Судовою 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БУРМАК Спиридон Спиридонович, 1902 р. 
народження,с.Бубновщина Пирятинського р-ну Чер-
нiгiвської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
смт Успенка Лутугинського р-ну, завпед селищної 
школи. Арештований 4 березня 1943 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 
квiтня 1943 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БУРМАН Адам Пилипович, 1907 р. народ-
ження, с.Ясна Поляна Тарасовського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта почат-
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кова. Проживав у смт Грушове Краснолуцької 
мiськради, кочегар шахти № 152. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

БУРМЕНКО Iван Iванович, 1896 р. народ-
ження, с.Верхня Орiхiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Верхнiй 
Орiхiвцi, робiтник кам'яного кар'єру. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

БУРМЕНКО Юхим Тимофiйович, 1888 р. 
народження, с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Першо-
званiвцi, чорнороб вагоноремонтного пункту зал.ст. 
Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР   
4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1974 роцi.   

БУРМЕНКО Якiв Тимофiйович, 1900 р. на-
родження, с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта п о ч а тко в а . Проживав у Першо-
званiвцi, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БУРМИСТРОВ Йосип Антонович, 1906 р. 
народження, с.Крутицi Рославльського р-ну Смо-
ленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у  м.Луганську,  слюсар з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Вiйськовим трибуналом 24 окремої стрiлецької 
бригади  20 листопада  1941 року  засуджений  до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БУРНОС Мусiй Степанович, 1911 р. народ-
ження, с.Караван-Солодкий Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Алчевську, помiчник стале-
вара мартенiвського цеху з-ду iм.В о р оши л о в а . 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений  до  10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БУРНЯШОВ Дмитро Пилипович, 1904 р. 
народження, х. Бєляєвський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, ро-
бiтник зал.ст. Антрацит. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 26 липня 1938 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУРНЯШОВ Iван Никанорович, 1910 р. на-
родження, х. Попов, Нижньочирський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Антрацитi, робiтник 
шахти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962  роцi.    

БУРОВ Георгiй Семенович, 1902 р. народ-
ження, с.Гущино-Колодезь Долгоруковського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, помiч-
ник машинiста паровоза депо Луганськ. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 серпня 1938 

року  засуджений  до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.    

БУРОВ Михайло Захарович, 1902 р. народ-
ження, м.Донецьк, українець, освiта вища. На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Брянка, викла-
дач курсової мережi шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 гру-
дня 1937 року засуджений до 15 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БУРОВ Михайло Зiновiйович, 1901 р. на-
родження, м.Гадяч Гадяцького р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Лиси-
чанську, головний iнженер тресту "Фрунзевугiлля". 
Арештований 23 лютого 1943 року  за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 19 серпня 
1943 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БУРОВА Марiя Павлiвна, 1908 р. народжен-
ня, м.Брянка, українка, освiта середня. Проживала в 
Брянцi, лiкпом селищної амбулаторiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 1937 року за-
суджена до 5 р. позбавлення волi як член сiм'ї реп-
ресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1959 роцi.   

БУРОМЕНСЬКИЙ Iван Петрович, 1904 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта сере-
дня. Проживав у м.Стахановi, начальник техвiддiлу 
мiськмедпрому. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 27 квiтня 1944 року засу-
джений до 10 р.  позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БУРТОВИЙ Iван Харитонович, 1902 р. на-
родження, с.Орловець Петрiвського р-ну Київської 
обл., українець, о св i та  п о ча т ко в а . Проживав у 
м.Красний Луч, крiпильник шахти № 4-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 3 бе-
резня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРТОВИЙ Микола Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Орловець Петрiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, робiтник 
шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРХАРДТ Генрiх Августович, 1898 р. на-
родження, с.Слобiдка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, столяр к-пу 
"Гiгант". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БУРХАРДТ (БУРХАРТ) Данило Густаво-
вич, 1909 р.народження, с.Рудокопи Червоноармiй-
ського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Антрацитi, прибиральник породи 
шахти № 3-4. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

БУРХАРТ Рiхард Фердiнандович, 1918 р. 
народження, с.Ма ко в иц i Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, колгос-
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пник к-пу "Гiгант". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРХАРТ Рудольф Адольфович, 1897 р. на-
родження, с.Черемошне Житомирського р-ну Жи-
томирської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, прохiдник шахти № 3-3-бiс. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БУРХАЧОВ Степан Петрович, 1904 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Лугансь-
ку, голова мiської ради Тсоавiахiму. Арештований 
12 липня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi. 
11 березня 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1939 роцi.   

БУРЦЕВ Василь Васильович, 1883 р. народ-
ження, с.Бурцевка Ястребовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, штукатур будвiддi-
лу тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

БУРЦЕВ Василь Олексiйович, 1905 р. на-
родження, с.Водiно Мiллеровського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Валуйське Станично-Луган-
ського р-ну, робiтник Луганського з-ду № 60. Аре-
штований 13 квiтня 1930 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУРЦЕВ Григорiй Якович, 1901 р. народ-
ження, с.Введенка Тимського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, працiвник дитячого буди-
нку № 4. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 2 червня 1938 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БУРЦЕВ Iван Якович, 1903 р. народження, 
с.Введенка Тимського р-ну Курської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, вантажник зал.ст. Луганськ.Аре-
штований 28 сiчня 1938 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУРЦЕВ Хома Iванович, 1882 р. народжен-
ня, с.Рєпiнка Острозького р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, не працював. Арештова-
ний 12 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 25 березня 1944 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1997 роцi.   

БУРЦЕВА Катерина Панасiвна, 1881 р. на-
родження, с.Малиново Землянського р-ну Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, українка, непись-
менна. Проживала в м.Антрацитi, домогосподарка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 24 липня 1941 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

БУРЦЕВА Ксенiя Василiвна, 1892 р. народ-
ження, с.Брусилiв Чернiгiвського р-ну Чернiгiвсь-
кої обл., українка. Проживала в м.Луганську, домо-
господарка. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 25 березня 1944 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

БУРЯК Василь Тихонович, 1911 р. народ-
ження, с.Курячiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, тес-
ляр зал. ст. Катран. "Трiйкою" УНКВС по Москов-
ськiй обл., Росiйська Федерацiя, 11 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРЯК Григорiй Семенович, 1884 р. народ-
ження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, виготов-
лювач кошикiв артiлi iнвалiдiв. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУРЯК Григорiй Сергiйович, 1916 р. народ-
ження, с.Велика Лепетиха Великолепетиського 
р-ну Херсонської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, машинiст врубмашини 
шахти iм.Сталiна."Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

БУРЯК Єгор Iванович, 1916 р. народження, 
с.Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освiта се-
редня. Вiйськовослужбовець, сержант, вiйськова 
частина № 144. Вiйськовим трибуналом Забайкаль-
ського вiйськового округу 19 вересня 1941 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.   

БУРЯК Iван Опанасович, 1918 р. народжен-
ня, с.Новочервоне Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Новочервоному, колгосп-
ник к-пу "Пе р е м о га ". Особливою нарадою при 
НКВС  СРСР  22 квiтня  1944 року  засуджений до 
5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БУРЯК (БУРАК) Iван Павлович, 1912 р. на-
родження, с.Покровське Покровського р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, технiк металографiчної лабора-
торiї з-ду iм.Ж о в т не в о ї р е в ол ю цi ї . "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРЯК Iван Хомич, 1897 р. народження, смт 
Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Нянчине 
Бiлокуракинського р-ну, робiтник радгоспу "Черво-
ноармiєць". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 серпня  1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1962 роцi.    

БУРЯК Михайло Петрович, 1880 р. народ-
ження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, конюх 
мiської контори Держбанку. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУРЯК Никанор Несторович, 1905 р. народ-
ження, с.Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у смт Чорнухине Пере-
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вальського р-ну, робiтник зал.ст. Чорнухине. По-
становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 27 березня 1933 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРЯК Павло Якимович, 1892 р. народжен-
ня, с.Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с.Вовкодаєве Новоайдар-
ського р-ну, садiвник радгоспу iм.Литвинова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУРЯК Петро Денисович, 1898 р. народжен-
ня, с.Тецьке Старобiльського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, прохiдник 
шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 24 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 7  лютого 1940 року вирок скасо-
вано, справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БУРЯК Петро Федорович, 1901 р. народжен-
ня, с.Первомайськ Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Первомайську, колго-
спник к-пу "Гiгант". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької обл. 3 травня 1943 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

БУРЯКОВ Єгор Федорович, 1873 р. народ-
ження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Бобриковому, 
колгоспник к-пу "Червона зiрка". Арештований 15 
березня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 10 квiтня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУРЯКОВ Iван Григорович, 1923 р. народ-
ження, с.З е мл е мiр iв ка  Новоукраїнського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Лисичанську, радист радiовузла 
склозаводу "Пролетар". Арештований 21 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 16 серпня 1942 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1999 роцi.   

БУРЯКОВ Iван Федорович, 1872 р. народ-
ження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бобриковому, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 6 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУР'ЯН Антон Тимофiйович, 1893 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Старобiльську, вантажник пункту "За-
готзерно". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

БУР'ЯН Василь Данилович, 1896 р. народ-
ження, с.Пiщане Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Пiщаному, машинiст 
молотарки к-пу iм.Ленiна. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 10 березня 1933 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУР'ЯН Василь Iванович, 1899 р. народжен-
ня, с.Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта 

початкова. Проживав у Лиманi, селянин-одноосiб-
ник. Арештований 5 березня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.   

БУР'ЯН Василь Семенович, 1887 р. наро-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Старобiльську, завiдуючий меблевим 
магазином. Арештований 13 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 5 квiтня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУР'ЯН Василь Степанович, 1893 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Старобiльську, столяр технiкуму меха-
нiзацiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

БУР'ЯН Григорiй Васильович, 1892 р. на-
родження, с.Осинове Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Бiле Про-
сянської сiльради  Маркiвського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 грудня  1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУР'ЯН Дмитро Кузьмич, 1901 р. народжен-
ня, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, рахiвник 
Старобiльської контори "Заготзерно". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 листопада 
1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

БУР'ЯН Iван Пилипович, 1917 р. народжен-
ня, м.Старобiльськ, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, старшина 2 мотострiлецько-
го полку 2 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом 3 стрiлецького корпусу 27 лютого 1941 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. 4 квiтня 1941 
року  Верховним судом СРСР мiру покарання зни-
жено до 6 р. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

БУР'ЯН Кiндрат Петрович, 1896 р. народ-
ження, м.Гiрське Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 1 квiтня 1942 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

БУР'ЯН Митрофан Артемович, 1892 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у Лиманi, секретар 
сiльради. Репресований двiчi. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 жовтня 1933 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

БУР'ЯН Олександр Якович, 1892 р. народ-
ження, с.Осинове Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Осиновому, колгосп-
ник к-пу iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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БУР'ЯНОВ Андрiй Iллiч, 1885 р. народжен-
ня, с.Осинове Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, лiсоруб 
Красноярського лiсництва. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУР'ЯНОВ Iван Гнатович, 1923 р. народ-
ження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, старший 
сержант 147 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 49 стрiлецької дивiзiї 4 липня 1945 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

БУР'ЯНОВ Кирило Iллiч, 1886 р. народжен-
ня, с.Осинове Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Осиновому, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 19 сiчня 1933 року засуджений до 3 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУР'ЯНОВ Петро Гнатович, 1920 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Лисичанську, експедитор пекарнi № 5. 
Луганським обласним судом 19 липня 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУСЛОВ Василь Васильович, 1905 р. на-
родження, с.Лихачове Олексiївського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Бутове Старобiльського р-ну, дизелiст депо Ста-
робiльськ. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 16 травня 1945 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

БУСС Емма Iванiвна, 1899 р. народження, 
с.Борисiвка Новоград-Волинського р-ну Житомир-
ської обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в 
с.Танюшiвка Новопсковського р-ну,  колгоспниця 
к-пу iм.Пе т р ов сь ко г о. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 5 вересня 1941 року 
засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1993 роцi.   

БУСС Карл Карлович, 1893 р. народження, 
с.Лугове Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Таню-
шiвка Новопсковського р-ну, бджоляр к-пу iм.Пет-
ровського. Особливою нарадою при НКВС СРСР   
3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

БУССЕ Отто Карлович, 1906 р. народження, 
м.Алчевськ, нiмець, освiта початкова. Проживав в 
Алчевську, майстер з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

БУССЕ Теодор Михайлович, 1900 р. народ-
ження, с.Стара Буда Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Боро-
веньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.Чер-
воної Армiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БУТ Володимир Мефодiйович, 1909 р. на-
родження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУТ Iван Iванович, 1870 р. народження, 
с.Климiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Климiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Арештований 24 лютого 1930 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 14 березня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

БУТ Михайло Прокопович, 1926 р. народ-
ження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий окремого полку урядового зв'язку. Вiйськовим 
трибуналом 11 окремої бригади урядового зв'язку 
НКВС 15 березня 1945 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

БУТ Павло Никифорович, 1916 р. народ-
ження, с.Єрмак Павлодарського р-ну Семипалатин-
ської обл., Казахська РСР, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у с.Голубiвка Кремiнського р-ну, дирек-
тор НСШ. Арештований 19 березня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 травня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БУТ Панас Семенович, 1875 р. народження, 
с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Калмикiвцi, селянин-од-
ноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квi-
тня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТ Якiв Васильович, 1901 р. народження, 
с.Нестеренки Полтавського р-ну Полтавської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Чор-
нухине Перевальського р-ну, монтер системи 
централiзованого зв'язку зал.ст. Чорнухине. Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лю-
того 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
23 березня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

БУТЕЛЬСЬКА Анна Семенiвна, 1884 р. на-
родження, с.Васильцi Хотинського р-ну Чернiвець-
кої обл., молдаванка, освiта початкова. Проживала 
в м.Гiрське Первомайської мiськради, не працюва-
ла. Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 
10 сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Страче-
на 13 сiчня 1942 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

БУТЕНКО Андрiй Корнiйович, 1890 р. на-
родження, с.Ми ко ла їв ка  Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Арешто-
ваний 21 лютого 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 8 квiтня 1943 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 3 армiї. Реабi-
лiтований у 1943 роцi.   

БУТЕНКО Антон Володимирович, 1896 р. 
народження, с.Мацькiвцi Лубенського р-ну Полтав-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Петровське Краснолуцької мiськради,столяр к-пу 
"Укрдинамiтник". Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТЕНКО Василь Оникiйович, 1874 р. на-
родження, с.Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, неписьменний. Проживав у Мар'ївцi, се-
лянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 438

ДПУ УРСР 11 липня 1932 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТЕНКО Вiра Iванiвна, 1925 р. народжен-
ня, с.Капiтанове Новоайдарського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Капiтановому, не 
працювала. Луганським обласним судом 30 квiтня 
1947 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.  

БУТЕНКО Єгор Васильович, 1890 р. народ-
ження, с.Капiтанове Новоайдарського р-ну, украї-
нець,освiта початкова. Проживав у смт Нижнє Пер-
вомайської мiськради, робiтник Серговського рай-
управлiння "Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 29 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

БУТЕНКО Микола Данилович, 1926 р. на-
родження, м.Стаханов, українець, освiта початкова. 
Проживав у Стахановi, сурмач джаз-оркестру рай-
кому профспiлки вугiльникiв. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1944 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

БУТЕНКО Микола Федорович, 1908 р. на-
родження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Юр'ївцi, робiт-
ник кiнного двору шахти "Юр'ївка". "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 15 вересня 1930 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

БУТЕНКО Микола Якимович, 1914 р. на-
родження, смт На г о ль но -Та р а с iв ка  Ровенькiв-
ської мiськради, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 162 винищувально-
го мотозагону. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 30 
сiчня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

БУТЕНКО Олексiй Антонович, 1879 р. на-
родження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Лоти-
кове Слов'яносербського р-ну, робiтник шахти 
iм.Лотикова. Арештований 1 серпня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 3 сiчня 
1939 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

БУТЕНКО Павло Миколайович, 1903 р. на-
родження, с.Ар ха нг е ль сь к е Дзержинського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта н/середня. Про-
живав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинсь-
кого р-ну, рахiвник Лозно-Олександрiвської МТС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 22 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
19 жовтня 1941 року Вiйськовим трибуналом Пiв-
денного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУТЕНКО Петро Володимирович, 1888 р. 
народження, с.Мацькiвцi Лубенського р-ну Полтав-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Петровське Краснолуцької мiськради, тесляр к-пу 
"Укрдинамiтник". Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТЕНКО Семен Васильович, 1908 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нагольно-Тарасiвцi, селянин-одноосiбник. Судо-
вою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 
1931 року засуджений до 3 р.позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

БУТЕНКО Тетяна Дмитрiвна, 1916 р. на-
родження, м.Олександрiвськ Артемiвської райради 
м.Луганська, українка, освiта середня. Проживала 
на зал. роз'їздi Церковний, Перевальський р-н, теле-
графiстка зал.ст. Р о да к о в е. Арештована 25 люто-
го 1935 року за звинуваченям в образливих дiях 
щодо керiвникiв Радянської держави. 14 квiтня 
1935 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

БУТИВЩЕНКО Андрiй Якович, 1900 р. на-
родження, с.Пристiн Куп'янського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 
1926-1937 рр. Проживав у м.Лисичанську, слюсар 
шахти № 1-2 iм.Рухимовича. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БУТИЛКIН Семен Iванович, 1915 р. народ-
ження, с.Булахово Понизовського р-ну Смоленсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти 
№ 3-3-бiс. Вiйськовим трибуналом Луганського гар-
нiзону 25 вересня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БУТИНЕЦЬ Домiнiк Вiкентiйович, 1885 р. 
народження, с.В'юнки Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Тре-
тякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "За-
повiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

БУТИРIН Василь Iванович, 1908 р. народ-
ження, м.Перевальськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Перевальську. Донецьким обласним 
судом 9 вересня 1933 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

БУТИРIН Якiв Iванович, 1902 р. народжен-
ня, м.Перевальськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Перевальську, робiтник шахти № 4. 
Донецьким обласним судом 9 вересня 1933 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1967 роцi.    

БУТIН Iван Трохимович, 1902 р. народжен-
ня, х. Фомихiнський, Серафимовицький р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiв-
ського р-ну, завiдуючий розрахунковим вiддiлом 
радгоспу "Хрустальненський". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

БУТIН Трохим Олексiйович, 1881 р. народ-
ження, х. Фомихiнський, Серафимовицький р-н Во-
лгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, сто-
рож шахти № 21. Донецьким обласним судом 21 
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сiчня 1935 року засуджений до 7 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

БУТКЕВИЧ Бронiслав Вiкентiйович вiн же 
ОСТРОПОЛЬСЬКИЙ Георгiй Омелянович, 
1903 р. народження, Копильський р-н Мiнської 
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Тошкiвка Первомайської мiськради, прибира-
льник породи шахти "Т о ш кiв сь ка ". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУТКЕВИЧ Йосип Станiславович, 1897 р. 
народження, м.Брянка, поляк, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, рахiвник шахти № 1-бiс. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 ро-
ку  засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

БУТКЕВИЧ Карл Тимофiйович, 1907 р. на-
родження, с.Копачiвка Чорноострiвського р-ну Ка-
м'янець-Подiльської обл., українець, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б).  Проживав у 
м.Антрацитi, iнспектор з охорони працi райкому 
профспiлки вугiльникiв."Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.   

БУТКО Iван Iванович, 1915 р. народження, 
с.Муратове Новоайдарського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Муратовому, колгоспник 
к-пу "Шлях до комунiзму". Луганським обласним 
судом 22 жовтня 1948 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БУТКО (БУТКОВ) Iван Кiндратович, 1892 р. 
народження, с.Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрун-
зе Слов'яносербського р-ну, слюсар Хорошенської 
МТС. Донецьким обласним судом 18 квiтня 1933 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

БУТКО Iван Митрофанович, 1893 р. народ-
ження, с.Петрiвка-Роменська Петрiвсько-Роменсь-
кого р-ну Полтавської обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник шахти 
iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
17 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТКО Iван Олексiйович, 1895 р. народ-
ження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
коваль шахти "Максимiвська". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БУТКО Iлля Денисович, 1911 р. народжен-
ня, м.Луганськ, українець, освiта початкова. Вiйсь-
ковослужбовець, рядовий 89 стрiлецького полку 23 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 27 армiї 
27 грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 31 
серпня 1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, справу припинено. Реа-
бiлiтований у 1942 роцi.  

БУТКО Кiндрат Тихонович, 1868 р. народ-
ження, кол.с.Микитiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-

родження, швець-кустар. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 6 грудня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 28 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

БУТКО (БУТЬКО) Кузьма Лукич, 1885 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Новороз-
сош Новопсковського р-ну, без певного мiсця робо-
ти. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

БУТКО Лук'ян Сергiйович, 1897 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Троїцькому, комiр-
ник к-пу "Перемога". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962  роцi.    

БУТКО Петро Терентiйович, 1910 р. народ-
ження, с.Лиман Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, кочегар 
Луганської школи вiйськових пiлотiв. Донецьким 
обласним судом 13 серпня 1937 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

БУТКО Тихiн Якович, 1878 р. народження, 
с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, сторож Ста-
робiльської школи № 3. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТКОВ Iван Охрiмович, 1898 р. народжен-
ня, с.Карпове-Крiпенське Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Дов-
жанський Свердловської мiськради, робiтник сели-
щної електропiдстанцiї. Арештований 4 лютого 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 19 березня  1932 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

БУТКОВ Максим Тарасович, 1900 р. народ-
ження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, тес-
ляр Новобiлянської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 10 жовтня  1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

БУТКОВ Микола Пантелеймонович, 1912 р. 
народження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта середня. Перебував у м.Бухарест, 
Румунiя, робiтник вiйськових мехмайстерень. Вiй-
ськовим трибуналом гарнiзону радянських вiйськ у 
Бухарестi 30 квiтня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

БУТКОВ Пилип Савелiйович, 1886 р. на-
родження, с.Осинове Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Осиновому, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 року.  Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.    

БУТКОВА Ганна Степанiвна, 1896 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українка, освiта вища. Проживала в с.Байдiвка Ста-
робiльського р-ну, шкiльна вчителька. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 20 липня 
1943 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. 2 
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сiчня 1945 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР вирок скасовано, з ув'язнення звiльнена. 
Реабiлiтована у 1945 роцi.    

БУТОВ Анатолiй Михайлович, 1915 р. на-
родження, смт Щербинiвка Єнакiївського р-ну До-
нецької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Рубiжне, студент Рубiжанського хiмiчного iнсти-
туту. Донецьким обласним судом 15 березня 1936 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1965 роцi.    

БУТОВ Iлля Варфоломiйович, 1884 р. на-
родження, с.Новолимарiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник вiддiлу робiтничого постачання з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Донецьким обласним су-
дом 14 квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БУТОВ Микола Гаврилович, 1904 р. народ-
ження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Заайдарiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї  ДПУ  УРСР  13 сiчня  1933 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУТОВА Федора Йосипiвна, 1912 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в Троїцькому, колгоспни-
ця к-пу iм.Кiрова. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 31 березня 1942 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. 14 травня 
1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фро-
нту справу повернено на дослiдування. У зв'язку з 
воєнним станом була етапована углиб країни, де 
пiзнiше не виявлена. 6 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй.Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

БУТОРIН Петро Костянтинович, 1883 р. 
народження, м.Слободський Слободського р-ну Кi-
ровської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, не працював. 
Народним судом 411 дiльницi м.Краснодона 29 бе-
резня 1935 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

БУТУСОВ Павло Федорович, 1882 р. народ-
ження, с.Бурдуково, Вологодська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Рубiжне, майстер хiмкомбiнату. Арештований 28 
сiчня 1935 року за звинуваченням у саботажi. 20 
лютого 1935 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення. Реабiлiтований у 1935 роцi.   

БУТЧЕНКО Анастасiя Iванiвна, 1907 р. на-
родження, с.Ас та х о в е Свердловської мiськради, 
українка, неписьменна. Проживала в Астаховому, 
колгоспниця к-пу "П'ятирiчка". Арештована 8 квi-
тня 1942 року як дружина репресованого за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi не-
має. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

БУТЧЕНКО Андрiй Петрович, 1903 р. на-
родження, м.Крюкiв-на-Днiпрi Кременчуцького по-
вiту Полтавської губернiї, українець, освiта серед-
ня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.По-
пасна, заступник начальника вагоноскладального 
цеху Попаснянського вагоноремонтного з-ду. Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 груд-

ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   

БУТЧЕНКО Василь Васильович, 1881 р. 
народження, с.Мечетка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Мечетцi, 
колгоспник к-пу iм.Дзержинського. Арештований  
3 жовтня 1931 року за звинуваченням у контррево-
люцiйних дiях. 22 листопада 1931 року виправда-
ний народним судом  кол.Ровенькiвського р-ну. Ре-
абiлiтований у 1931 роцi.   

БУТЯН Петро Карлович, 1895 р. народжен-
ня, с.Новомариновка Тарасовського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської 
мiськради, вантажник зал.ст. Дар'ївка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 березня 1938 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

БУХАНОВ Василь Євстафiйович, 1894 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишки-
ному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУХАНОВ Микола Арсентiйович, 1914 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну,  українець,  освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 3 застави 22 прикордонної ко-
мендатури. Арештований 29 грудня 1936 року за 
звинуваченням у намiрi нелегально перейти держ-
кордон.  5 березня  1937 року  справу  припинено,  
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1937 роцi.   

БУХАНЦЕВА-ЛIТАУ (БОЙКО) Тамара 
Василiвна, 1918 р. народження, с.Веселе Синель-
никiвського р-ну Днiпропетровської обл., нiмкеня, 
освiта н/середня. Проживала в м.Красний Луч, ви-
хователька дитсадка шахти "Сталiнський вибiй". 
Арештована 14 листопада 1941 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 18 сiчня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

БУХАНЬКО Андрiй Семенович, 1914 р. на-
родження, с.Нововодяне Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта н/вища. Проживав у смт Нижня Дуван-
ка Сватiвського р-ну, шкiльний учитель. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

БУХIНКЕВИЧ Iван Адамович, 1887 р. на-
родження, Київська обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Золотарiвка Станично-Луганського 
р-ну, сторож к-пу "Гiрник". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

БУХIНСЬКИЙ Герман Данилович, 1900 р. 
народження, к.Рогiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кам'я-
нка Новопсковського р-ну, коваль к-пу "Червоний 
колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

БУХЛI Вiталiй Костянтинович, 1901 р. на-
родження, м.Сарапул Iркутської губернiї, поляк, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, заступ-
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ник начальника зал.ст. Антрацит. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 18 сiчня 1939 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. 25 липня 1939 
року Залiзничною колегiєю Верховного суду СРСР 
справу повернено на дослiдування. 1 жовтня 1939 
року справу  припинено за недоведенiстю проти-
правних дiй. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БУХОВ Степан Пилипович, 1880 р. народ-
ження, с.Осинове Новопсковського р-ну, українець. 
Проживав в Осиновому, столяр-приватник. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

БУХОЛЬЦ Йосип Iванович, 1874 р. народ-
ження, с.Муравня Житомирського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
зiрка". Донецьким обласним судом 7 березня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

БУХТIЯРОВ Iван Архипович, 1900 р. на-
родження, с.Дмитровка Хлевенського р-ну Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Брянка, начальник дiльницi 
шахти № 12 "Брянка". Донецьким обласним судом 
28 листопада 1938 року засуджений до 25 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

БУХТIЯРОВ Iван Васильович, 1904 р. на-
родження, с.Козьма-Дем'яновське Должанського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, ос-вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
не працював. Арештований 17 грудня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї, пiдготовцi 
терактiв. 9 червня 1942 року  справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

БУХТIЯРОВ Михайло Прохорович, 1884 р. 
народження, с.Б у х тiя р о в о Малоархангельського 
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, бухгал-
тер-плановик шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

БУХТIЯРОВ Федiр Степанович, 1898 р. на-
родження, с.Дмитровка Хлевенського р-ну Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, десятник шах-
ти iм.Iллiча. Арештований 2 серпня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 18 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.   

БУЦАЙ Григорiй Тимофiйович, 1895 р. на-
родження, с.Березiвське Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Березiвсько-
му, селянин-одноосiбник. Арештований 21 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 13 квiтня 1931 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Ре-
абiлiтований у 1994 роцi.   

БУЦЬКИЙ Микола Арсентiйович, 1910 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, черговий по з-ду Нарко-
мату шляхiв. Особливою нарадою при НКВС СРСР 

10 липня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

БУЦЬКИЙ Петро Самiйлович, 1905 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, робiт-
ник радгоспу iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЧ Йосип Йосипович, 1885 р. народження, 
с.Катериненталь Лiбкнехтiвського р-ну Одеської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Но-
водеркул Данилiвської сiльради Бiловодського 
р-ну, пастух колгоспу "Червона зоря". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.   

БУЧ Йосип Лаврентiйович, 1895 р. народ-
ження, с.Ка те р ине нта ль  Лiбкнехтiвського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Бiловодськ, конюх конезаводу № 87. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУЧИНСЬКИЙ Адольф Францович, 1906 р. 
народження, с.Дизинцика Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЧИНСЬКИЙ Вiкентiй Петрович, 1918 р. 
народження, с.Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у 
с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, учень веттехнi-
куму. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лю-
того 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЧИНСЬКИЙ Вiльгельм Генрiхович, 
1893 р. народження, с.У ля н iвка  Мархлевського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Городище Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Ударник". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 27 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЧИНСЬКИЙ Йосип Мартинович, 1887 р. 
народження, с.Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Хоменкове Перше Бiлокуракинського р-ну, робiт-
ник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

БУЧИНСЬКИЙ Йосип Миколайович, 1890 р. 
народження, с.Р о ма н iв ка  Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Ни жнь о т еп л е Станично-Луганського 
р-ну, колгоспник к-пу "Червоний партизан". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

БУЧИНСЬКИЙ Петро Миколайович, 1888 р. 
народження, с.Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с. Павлiвка  Бiлокуракинського  р-ну,  колгоспник 
к-пу "Ленiнське поле". Особливою нарадою при 
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НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

БУЧУЛЯК Iван Павлович, 1877 р. народ-
ження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Лантра-
тiвка Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

БУШИН Петро Васильович, 1922 р. народ-
ження, с.Марiца Льговського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. 
Проживав у м.Стахановi, студент iндустрiального 
технiкуму. Репресований двiчi. Луганським облас-
ним судом 14 вересня 1940 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 19 травня 1951 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1956 i 
1959 роках. 

БУШЛЯ Антон Юхимович, 1905 р. народ-
ження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Макартетино-
му, селянин-одноосiбник. Арештований 30 листо-
пада 1930 року за звинуваченням у здiйсненнi тер-
акту. 20 березня 1932 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.   

БУШЛЯ Роман Юхимович, 1913 р. народ-
ження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Макартетино-
му, селянин-одноосiбник. Арештований 30 листо-
пада 1930 року за звинуваченням у здiйсненнi те-
ракту. 20 березня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

БУШЛЯ Юхим Мусiйович, 1874 р. народ-
ження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Макартетиному, 
селянин-одноосiбник. Арештований 30 листопада 
1930 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 
20 березня 1932 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1932 роцi.   

БУШТЕЦЬ Василь Кирилович, 1891 р. на-
родження, м.Пр ив iл ля  Лисичанської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, директор хлiбозаводу. Арештований 4 бе-
резня 1946 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 22 квiтня 1946 року вип-
равданий Вiйськовим трибуналом Луганського гар-
нiзону. Реабiлiтований у 1946 роцi.   

БУШТЕЦЬ Пантелiй Панасович, 1906 р. на-
родження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, молда-
ванин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий транспортної роти 676 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецької дивiзiї 13 
травня 1942 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

БУШУЄВ Василь Юхимович, 1890 р. народ-
ження, с.Барикине Сватiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Барикиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1932 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 липня 

1932 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БУШУЄВ Iван Демидович, 1892 р. народ-
ження, с.Барикине Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, робiтник 
Кремiнського лiсництва. Луганським обласним су-
дом 6 липня 1948 року засуджений до 25 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

БУШУЄВ Федiр Тимофiйович, 1892 р. на-
родження, с.Барикине Сватiвського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Барикиному, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 ве-
ресня 1932 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

БУЯНОВ Андрiй Семенович, 1901 р. народ-
ження, с.Красна Слободка Богородицького р-ну 
Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, рахiвник 
пилонасiкального з-ду. Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БУЯНОВ Олексiй Мартинович, 1894 р. на-
родження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник фабрики-кухнi з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 14 грудня 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 1933 ро-
ку справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

БУЯНОВ Сергiй Костянтинович, 1895 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Селез-нiв-
цi, вибiйник шахти "Краматорiвська". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 21 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

БУЯНОВ Якiв Потапович, 1889 р. народ-
ження, с.Верхня Вiльхова Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Станично-Луганське, м ул яр  Луганського з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

БУЯР Петро Войцехович, 1896 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Ями Троїцького р-ну, м ул яр  залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

БЮСКЕНС Геня Карлiвна, 1890 р. народ-
ження, м.Гамбург, Нiмеччина, нiмкеня, освiта по-
чаткова. Проживала в м.Луганську, лазниця облас-
ної лiкарнi. Репресована двiчi. Арештована 11 ве-
ресня 1937 року як член сiм'ї репресованого за зви-
нуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 лютого 1938 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 квiтня 
1942 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована вiдповiдно у 1994 i 1959 роках.   
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БЮСКЕНС Пауль Францович, 1889 р. на-
родження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Про-
живав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

БЯЛОШИЦЬКИЙ Флор Григорович, 1900 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта середня. Проживав у с.Лисо-
горiвка Новопсковського р-ну, коваль к-пу "Полiт-
вiддiл". 2 листопада 1937 року Комісією НКВС і 
Прокуратури СРСР засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi. 

В 
ВААЛ Iван Павлович, 1899 р. народження, 

к.№ 10 Марiупольського р-ну Д о не ць ко ї обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Шмiдта. 
Арештований 10 квiтня 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiтня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ВАВРУШ Рудольф Іванович, 1884 р. народ-
ження, с.Бiлогородка Iзяславського р-ну Вiнницької 
обл., чех, освiта початкова. Проживав у с.Городище 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.Шевченка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада  
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАВРУШ Франц Рудольфович, 1910 р. на-
родження, с.Бiлогородка Iзяславського р-ну Вiнни-
цької обл., чех, освiта початкова. Проживав у с.Го-
родище Бiловодського р-ну, конюх  сiльської лiкар-
нi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1988 роцi.    

ВАГIНОВА Марiя Михайлiвна, 1912 р. на-
родження, смт Новопсков, українка, освiта початко-
ва. Проживала в Новопсковi, секретар райземвiддi-
лу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донець-
кої обл. 22 травня 1943 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабілiтована у 1967 роцi.    

ВАГНЕР Адам Генрiхович, 1911 р. народ-
ження, м.Марiуполь Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с.Верхньотузлове Свердлов-
ської мiськради, колгоспник к-пу "Роте Фане". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 7 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАГНЕР Андрiй Якович, 1893 р. народжен-
ня, к.Грiнталь Старокаранського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi До-
вжанський Свердловської мiськради, завiдуючий 
кiнним двором 8-ї буддiльницi залiзничної магiст-
ралi Москва-Донбас. Арештований 20 липня 1938 
року  за  звинуваченням  в антирадянськiй агiтацiї. 
2 сiчня 1940 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ВАГНЕР Валентин Андрiйович, 1918 р. на-
родження, к.Грiнталь Старокаранського р-ну Доне-
цької обл., нiмець, о св i та  по ча т ко в а . Проживав 
у с-щi Довжанський Свердловської мiськради, ван-
тажник 8-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Мос-
ква-Донбас. Арештований 20 липня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 сiчня 
1940 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1940 роцi.   

ВАГНЕР Валентин Данилович, 1900 р. на-
родження, к.Вайцендорф Новочеркаського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освi-
та початкова. Проживав у кол.с.Мирське Благiвсь-
кої сiльради Ровенькiвської мiськради, рiльник к-пу 
"Червона хвиля". Народним судом кол. Ровенькiв-
ського р-ну  3 листопада  1933 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

ВАГНЕР Єва Вiльгельмiвна, 1907 р. народ-
ження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, нiм-
кеня, освiта початкова. Проживала в Козакiвцi, кол-
госпниця к-пу "Роте Фане". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1965 
роцi.    

ВАГНЕР Iван Данилович, 1904 р. народжен-
ня, к.Вайцендорф Новочеркаського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровенькiвської 
мiськради, бригадир к-пу "Вперед Червоний Пра-
пор". "Трiйкою " УНКВС по Луганськiй обл. 25 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ВАГНЕР Олексiй Львович, 1914 р. народ-
ження, к.Грiнталь Старокаранського р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Алчевську, слюсар з-ду iм.Ворошилова. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i засу-
джений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

ВАГНЕР Пилип Пилипович, 1888 р. народ-
ження, к.Грiнталь Старокаранського р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, вiзник шах-
ти № 5-7. Донецьким обласним судом 19 сiчня 1939 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ВАДЧЕНКО Олександр Iванович, 1913 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта середня. 
Проживав у с.Калмикiвка Мiловського р-ну, завiду-
ючий райфiнвiддiлом. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 лютого 1944 року засудженний до  
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ВАЙГЕЛЬМАН Густав Григорович, 1888 р. 
народження, с. Стара Олександрiвка Пулинського 
р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Прожи-
вав у с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник  
к-пу "Вiльна праця". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

ВАЙГЕЛЬМАН Зельма Густавiвна, 1915 р. 
народження, с. Стара Олександрiвка Пулинського 
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р-ну Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. Про-
живала в с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгосп-
ниця к-пу "Вiльна праця". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 листопада 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1970 роцi.   

ВАЙДЕНТАЛЬ Едвiн Емiльович (Омеля-
нович), 1924 р. народження, с.Владин Мархлевсь-
кого р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Шахове Троїцького р-ну, конюх рад-
госпу "Привiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1979 роцi.   

ВАЙДЕНТАЛЬ Рудольф Омелянович, 1915 р. 
народження, с.Владин Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Привiлля Троїцького р-ну, робiтник радгоспу 
"Привiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

ВАЙЗНЕР Антон Iванович, 1896 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Попасна, майстер-склодув склозаводу.  Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВАЙЗНЕР Антон Михайлович, 1895 р. на-
родження, с.Тартак Мархлевського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, майстер склозаводу "Пролетар". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.   

ВАЙЗНЕР Леопольд Михайлович, 1906 р. 
народження, с.Хватовка Вольського р-ну Саратов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, поляк, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Лисичанську, завiдуючий пив-
ним ларком. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВАЙЗНЕР Михайло Антонович, 1868 р. на-
родження, Польща, поляк, неписьменний. Прожи-
вав у м.Лисичанську, сторож складу склозаводу 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЙН Iван Андрiйович, 1892 р. народження, 
Естонiя, естонець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, головний механiк швейної фабрики. 
Арештований 8 травня 1945 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 31 грудня 1945 року спра-
ву припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВАЙНБЕРГ Федiр Федорович, 1896 р. на-
родження, Нiмцiв Поволжя АРСР, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, котельник     
з-ду iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЙНГЕРТ Борис Гаврилович, 1902 р. на-
родження, м.Луганськ, єврей, освiта початкова. 
Проживав у Лу га нс ь ку, слюсар монтажного цеху 
з-ду  iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 25 квiтня 

1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ВАЙНТРОБ Лазар Данилович, 1896 р. на-
родження, м.Київ, єврей, освiта вища. Проживав у 
с.Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, ветлiкар 
конезаводу № 64 iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 31 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ВАЙНШТЕЙН Лев Григорович, 1903 р. на-
родження, м.Луганськ, єврей, освiта середня. Про-
живав у м.Стахановi, завiдуючий групою нормуван-
ня тресту "Серговугiлля". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 3 грудня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1957 роцi.   

ВАЙНШТЕЙН-ЧЕРНИК Сiма Мойсеївна, 
1906 р. народження, смт Березино Березинського  
р-ну Мiнської обл., Бiлорусь, єврейка, освiта серед-
ня. Проживала в м.Стахановi, лаборант-хiмiк хiмiч-
ної лабораторiї тресту "Серговугiлля". Особливою 
на р а дою при НКВС СРСР 16 грудня 1937 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення волi. 29 
грудня 1939 року строк, що залишився, замiнений 
висланням у Казахстан. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ВАЙС Артур Вiльгельмович, 1905 р. народ-
ження, с.Сорочин Пулинського р-ну  Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ново-
бiла Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ВАЙС Рiхард Юлiусович, 1900 р. народжен-
ня, с.Рогiзна Володарського р-ну Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Розспасiївка 
Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Iскра". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАЙСМАН Олександр Карлович, 1883 р. 
народження, м.Харкiв, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, шкільний учитель. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл.        
6 грудня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАЙЧУЛIС Йосип Миколайович, 1882 р. 
народження, с.Наждани Великомирського повiту 
Ковенської губернiї, литовець, освiта початкова. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськра-
ди, слюсар шахти № 28-29. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.   

ВАЙЧУЛIС-ЛЕБЕДЄВА Павлина Афанасi-
ївна, 1886 р. народження, с.Кантемировка Канте-
мировського р-ну Воронезької обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, домогоспо-
дарка. Арештована 18 листопада 1937 року як дру-
жина репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 
1995 роцi.   

ВАЙШНУР Ассаф Вiльгельмович, 1899 р. 
народження, с.Ягоренка Володарського р-ну Київ-
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ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Олександрiвську Артемiвської райради м.Луган-
ська, колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

ВАКАЛЮК Iван Юрiйович, 1891 р. народ-
ження, с.Iллiнцi Коломийського р-ну Станiславсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, машинiст водовiдливу шахти № 16. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАККI Роман (Ромео) Орестович, 1902 р. 
народження, Iталiя, iталiєць, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, директор держкiнотеатру.  
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ВАКУЛЕВИЧ Iван Калiстратович, 1902 р. 
народження, смт Славгород Синельникiвського     
р-ну Днiпропетровської обл., бiлорус, освiта вища. 
Проживав у м.Сватове, начальник депо Сватове. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Андрiй Корнiйович, 1899 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньогарасимiвцi, облiковець тракторної бригади 
к-пу iм.Калiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Андрiй Мартинович, 1885 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВАКУЛЕНКО Архип Федосович, 1877 р. на-
родження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєво-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Григорiй Панасович, 1875 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Євстафiй Павлович, 1902 р. 
народження, кол.с.Петрiвське Верхньобогданiвсь-
кої сiльради Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Чугинка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 8 вересня 1932 року засу-
джений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1977 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Iван Якович, 1887 р. народ-
ження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
грубник готелю. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 

обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ВАКУЛЕНКО Корнiй Корнiйович, 1889 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Верхньогарасимiв-
ка Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 19 вересня 1930 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 28 лютого 1931 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

ВАКУЛЕНКО Олексiй Архипович, 1893 р. 
народження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Вовкодає-
вому, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Павло Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 62 окремої запасної саперної роти. Вiйсь-
ковим трибуналом 44 запасної стрiлецької бригади 
28 липня 1942 року засуджений до розстрiлу. 25 
серпня 1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Петро Панасович, 1885 р. на-
родження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта  початкова.  Проживав у Круглому,  селянин-
одноосiбник. 22 лютого 1930 року вiдiбрано пiдпи-
ску про невиїзд – звинувачувався в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, 
пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1930 роцi.   

ВАКУЛЕНКО Петро Трохимович, 1907 р. 
народження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
українець. Проживав у м.Кiровську, вибiйник шах-
ти № 33. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Тит Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Вовкодаєвому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 15 лютого 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАКУЛЕНКО Федiр Макарович, 1887 р. на-
родження, ст-ця Iллiнська Iллiнського р-ну Красно-
дарського краю, Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, крi-
пильник шахти iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВАКУЛЕНКО Федiр Панасович, 1879 р. на-
родження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Круглому, селянин-од-
ноосiбник. 22 лютого 1930 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд - звинувачувався в антирадянськiй агi-
тацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, пiд-
писку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1930 роцi.   
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ВАКУЛИК Ананiй Савич, 1887 р. народжен-
ня, с.Хатинівка Нiжинського р-ну Чернiгiвської 
обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м.Рубiж-
не, завiдуючий лабораторiєю хiмзаводу. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1931 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.    

ВАКУЛIН Саватiй Никанорович, 1890 р. 
народження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Дякове Антрацитiвського р-ну, возiй артiлi "Тран-
спортник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1970 роцi.  

ВАЛ Генрiх Готлiбович, 1896 р. народження, 
к.Кам'янка Люксембурзького р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Шмiдта. 
Донецьким обласним судом 26 листопада 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтова-
ний у 1988 роцi.  

ВАЛ Карл Теодорович, 1902 р. народження, 
с.Медiвка Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.К.Лiбкнех-
та. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листо-
пада 1942 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛ Якiв Давидович, 1904 р. народження, 
с.Кам'янське Марiупольського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, коваль к-пу iм.К.Лiбкнехта. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 травня 
1943 року визнаний соцiально небезпечним елемен-
том i засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ВАЛДАЄВ Сергiй Андрiйович, 1915 р. на-
родження,  с. Квашнiно Усть-Iжорського р-ну  Ле-
нiнградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, шофер 
автобази тресту "Ворошиловвугiлля". Луганським 
обласним судом  8 грудня  1947 року  засуджений 
до 5 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1974 
роцi.   

ВАЛЕК Володимир Йосипович, 1903 р. на-
родження, м.Дружкiвка Донецької обл., чех, освiта 
вища. Проживав у м.Алчевську, головний iнженер 
мiськкомунгоспу. Вiйськовим трибуналом Алчевсь-
кого гарнiзону 6 березня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ВАЛЕНКОВА Уляна Захарiвна, 1905 р. на-
родження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Кiровську, 
домогосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 29 квiтня 1942 року засу-
джена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.   

ВАЛЕНТЕВИЧ Йосип Антонович, 1911 р. 
народження, с.Шибене Київського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, майстер склозаводу "Пролетар". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 1937 

року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабі-
літований у 1959 році. 

ВАЛЕНТЕВИЧ Костянтин Iванович, 1873 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. Про-
живав у м.Лисичанську, склодув склозаводу "Про-
летар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 
грудня 1937  року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАЛЕНТЕВИЧ Олексiй Антонович, 1913 р. 
народження, с.Шибене Київського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, слюсар склозаводу "Пролетар". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   

ВАЛЕНТIНI (ВЕЛИЧКО) Ференц (Федiр) 
Iванович, 1978 р. народження, Угорщина, угорець, 
освiта початкова. Проживав у с.Городище Бiловод-
ського р-ну, слюсар к-пу "Ударник". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабілітований у 1972 році. 

ВАЛЄЄВ Галєй, 1903 р. народження, м.Ка-
зань, Росiйська Федерацiя, татарин, освiта початко-
ва. Проживав у м.Лисичанську, крiпильник шахти 
iм.Крупської. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 12 
березня 1942 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 2000 роцi.    

ВАЛЄЄВА Анна Василiвна, 1921 р. народ-
ження, м.Гiрське Первомайської мiськради, татар-
ка. Проживала в м.Попасна, завiдуюча вiддiлом 
кадрiв  райзмiшторгу. Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 17 листопада 1943 року ви-
знана соцiально небезпечним елементом i вислана 
за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

ВАЛИКА Iван Васильович, 1896 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, 
освiта по ча т ко в а . Проживав у м.Первомайську, 
бу р иль ник  ша х ти  iм.Менжинського. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.   

ВАЛИКО Микола Пантелiйович, 1900 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, мол-
даванин, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, 
машинiст паровозного депо Попасна. Лiнiйним су-
дом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 липня 1938 
року засуджений до 18 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.   

ВАЛИКОВА Нiна Георгiївна, 1924 р. народ-
ження, м.Алчевськ, росiянка, освiта н/середня. Про-
живала в Алчевську, рахiвник головної контори     
з-ду iм.Ворошилова. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25 сiчня 1945 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1953 
роцi.    

ВАЛIАНАТОС Дмитро Герасимович, 1895 р. 
народження, Грецiя, грек, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Ровеньки, майстер центральних механiчних 
майстерень тресту "Фрунзевугiлля". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 5 лютого 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1964 роцi.   
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ВАЛКIН Зiновiй Абрамович (Олександро-
вич), 1913 р. народження, м.Луганськ, єврей, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 466 стрi-
лецького полку 125 стрiлецької дивiзiї. Арештова-
ний 20 листопада 1941 року за звинуваченням у ви-
словлюваннях наклепницького характеру. 10 берез-
ня 1942 року справу припинено за смертю пiдслiд-
ного. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

ВАЛКIН Лев Якович, 1916 р. народження, 
м.Алчевськ, єврей, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, не працював. Арештований 21 жовтня 
1935 року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй 
агiтацiї. 15 березня 1936 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ВАЛКОВСЬКА Ганна Степанiвна, 1923 р. 
народження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Чмирiвцi, 
майстер артiлi iм.П.Осипенко. Вiйськовим трибуна-
лом Луганського гарнiзону 16 червня 1943 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ВАЛКОВСЬКА Єфросинiя Якiвна, 1888 р. 
народження,  смт  Краснорiченське  Кремiнського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Кра-
снорiченському, домогосподарка. Арештована 17 
липня 1935 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 8 сiчня 1936 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ВАЛКОВСЬКИЙ Максим Олександрович, 
1896 р. народження, с.Чми р iв ка  Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Чмирiвцi, охоронник пункту "Заготзерно". Спецко-
легiєю Донецького обласного суду 5 червня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ВАЛЛ Готлiб Готлiбович, 1898 р. народжен-
ня, с.Кам'янка Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пере-
можне Лутугинського р-ну, експедитор Перемож-
ненської МТС. Донецьким обласним судом 27 квiт-
ня 1935 року засуджений до розстрiлу. 8 червня 
1935 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЛ Якiв Готлiбович, 1912 р. народження, 
с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с.Волнухине Лутугинського 
р-ну, тракторист Волнухинської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ВАЛОВА Зоя Григорiвна, 1919 р. народжен-
ня, м.Стаханов, українка, освiта вища. Проживала в 
смт Станично-Луганське, шкiльна вчителька. Аре-
штована 15 квiтня 1943 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 2 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ВАЛУЄВ Микола Iванович, 1922 р. народ-
ження, с.Малi Борки Тербунського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Брянка, газомiрник шахти № 6 
"Краснопiлля". Арештований 2 серпня 1941 року за 

звинуваченням у виготовленнi i розповсюдженнi 
листiвок антирадянського змiсту. 9 квiтня 1942 ро-
ку справу припинено за вiдсутнiстю складу злочи-
ну, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ВАЛУЙСЬКА Катерина Митрофанiвна, 
1920 р. народження, м.Луганськ, українка, освiта 
середня. Статистик санiтарного управлiння Закав-
казького фронту. Вiйськовим трибуналом Тбiлiсь-
кого гарнiзону, Грузiя, 28 вересня 1942 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. 5 квiтня 1943 року 
Вiйськовим трибуналом Закавказького фронту ви-
рок скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована 
у 1943 роцi.  

ВАЛУЙСЬКА Мотрона Дмитрiвна, 1910 р. 
народження, с.Рогове Новопсковського р-ну, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в с.Петрiвка Бiло-
куракинського р-ну, колгоспниця к-пу "Перемога". 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 
11 вересня 1943 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Василь Iванович, 1902 р. 
народження, с.Красна Талiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин,  освiта початкова.    Вiйськово-
службовець, рядовий 21 механiзованого батальйону 
2 механiзованої бр и га ди . Вiйськовим трибуналом 
1 механiзованого корпусу 24 травня 1943 року засу-
джений до розстрiлу. 1 червня 1943 року Вiйсько-
вим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Василь Iванович, 1914 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, р я до в ий  128 стрiлець-
кого полку 44 стрiлецької дивiзiї. Арештований      
9 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 11 травня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Данило Назарович, 1912 р. 
народження, с.Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ниж-
ньотеплому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Данило Федорович, 1883 р. 
народження, с.Середньотепле Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Се-
редньотеплому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Iван Афанасiйович, 1888 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Петровське Крас-
нолуцької  мiськради,  шорник кiнного двору з-ду 
№ 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 гру-
дня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Iван Леонтiйович, 1873 р. 
народження, с.Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну,росiянин,освiта початкова. Проживав у с.Крас-
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на Талiвка Станично-Луганського р-ну, бджоляр 
радгоспу iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Iван Петрович, 1903 р. на-
родження, с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 294 кавалерiйського полку 112 кавалерiй-
ської дивiзiї. 5 вересня 1942 року заочно порушено 
справу за  звинуваченням у переходi на бiк ворога. 
8 жовтня 1942 року справу припинено до з'ясування 
мiсця перебування I.П.Валуйського. 12 грудня 1964 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Iван Прокопович, 1904 р. 
народження, х. Колесникiвка, Станично-Лугансь-
кий р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження. Вiйськовослужбовець, рядовий 
взводу охорони особливого вiддiлу НКВС 278 стрi-
лецької дивiзiї. Арештований 31 сiчня 1943 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 8 квiтня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Михайло Андрiйович, 1889 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Олександр Андронович, 
1897 р. народження, смт Станично-Луганське, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у Станично-Лу-
ганському, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабi-
лiтований у 1990 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Петро Сидорович, 1873 р. 
народження, с.Валуйське Станично-Луганського   
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ва-
луйському, колгоспник к-пу "Свiй труд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Петро Трохимович, 1906 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Серафим Кирилович, 1904 р. 
народження, с.Старий Айдар Станично-Лугансько-
го р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Ста-
рому Айдарi, селянин-одноосiбник. Арештований  
4 серпня 1921 року за звинуваченням у боротьбi 
проти революцiйного руху. 19 вересня 1921 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1921 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Фадей Максимович, 1890 р. 
народження, смт  Станично-Луганське, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, рахiв-
ник мiської контори "Доннархарчу". Постановою 
Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року заборонено 
проживання протягом 3 р. в Українi, Московськiй i 

Ленiнградськiй областях, у Пiвденно-Кавказькому 
краї. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Федiр Iванович, 1905 р. на-
родження, с.Петрiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 280 стрiлецької дивізiї 15 червня 1942 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 25 че-
рвня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Федiр Федорович, 1899 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Благовiщенка Ста-
нично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 22 сiчня 1930 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 5 лютого 1930 року звiль-
нений пiд пiдписку про невиїзд.  Реабiлiтований у 
1997 роцi.    

ВАЛУЙСЬКИЙ Якiв Якович, 1888 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Станично-Луганському, ва-
гар зал.ст. Кiндрашiвська. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВАЛУЙСКОВ (ВАЛУЙСЬКИЙ) Андрiй 
Фiрсович, 1860 р. народження, кол.х. Петрiвський, 
Станично-Луганський р-н, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 21 сiчня 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 березня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ВАЛУЙСКОВ Микита Антонович, 1893 р. 
народження, кол.х. Лощина, Станично-Луганський 
р-н, росiянин, освiта початкова. Проживав за мiс-
цем народження, колгоспник к-пу iм.Пархоменка. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ВАЛУЙСКОВ Петро Сидорович, 1873 р. на-
родження, с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйсько-
му, колгоспник к-пу "Свiй труд"."Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 грудня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ВАЛЬ Рiхард Якович, 1899 р. народження, 
с.В'язовець Пулинського р-ну Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.XVII парт-
з'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ВАЛЬК Якiв Григорович, 1878 р. народжен-
ня, с.Бобровськ, Нiмцiв Поволжя АРСР, Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, кухар їдальнi № 21. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 14 лютого 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЬСЕР Карл Карлович, 1897 р. народ-
ження, м.Мюнхен, Нiмеччина, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, слюсар новопарово-
зного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 449

ВАЛЬТЕР Андрiй Якович, 1892 р. народ-
ження, смт Ногайськ, Днiпропетровська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
склодув склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВАЛЬТЕР Артур Георгiйович, 1909 р. на-
родження, с.Стара Олександрiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, облiковець 
тракторної бригади Тимонiвської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЬТЕР Бруно Францович, 1900 р. наро-
дження, с.Велика Врадiївка Вознесенського р-ну 
Одеської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, ванта-
жник шахти № 21. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВАЛЬТЕР Василь Адольфович, 1875 р. на-
родження, с.Муравня Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Федорiвка Краснолуцької мiськради,  
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 18 жовтня 1933 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 19 гру-
дня 1933 справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. 28 грудня 1937 
року Особливою нарадою при НКВС СРСР засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1989 роках. 

ВАЛЬТЕР Вiктор Адольфович, 1881 р. на-
родження, с.Змiївка Бериславського р-ну Херсонсь-
кої обл., нiмець,освiта середня. Проживав у м.Крас-
ний Луч, ветфельдшер артiлi iм.Сєрова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР  5 вересня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ВАЛЬТЕР Едгард Адамович, 1901 р. народ-
ження, к.Терсянка, Днiпропетровська обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Мiстки Сватiвсько-
го р-ну, бригадир  радгоспу № 1. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЬТЕР Едуард Адольфович, 1869 р. на-
родження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Р.Люксембург. Луганським об-
ласним судом  28 липня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАЛЬТЕР Едуард Едуардович, 1906 р. на-
родження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
нiмець, освiта н/середня. Проживав у Федорiвцi, 
бухгалтер к-пу iм.Р.Люксембург. Репресований двi-
чi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листо-
пада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 17 серпня 1939 року "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. вирок скасовано, справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1939 i 1962 роках. 

ВАЛЬТЕР Ергарт Вiльгельмович, 1906 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Курячiвка 
Маркiвського р-ну, конюх  к-пу "Країна Рад". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАЛЬТЕР Iван Федорович, 1889 р. народ-
ження, м.Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, робiтник шахти               
№ 7-7-бiс. Особливою "трiйкою"  УНКВС  по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Ре-
абiлiтований у 1958 роцi.    

ВАЛЬТЕР Йосип Антонович, 1894 р. народ-
ження, Чехословаччина, чех, освiта н/середня. Про-
живав у с.Провалля Свердловської мiськради, робi-
тник конезаводу iм.Ворошилова. Арештований 13 
жовтня 1937 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ВАЛЬТЕР Семен Григорович, 1913 р. на-
родження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта н/середня. Проживав у смт Хрусталь-
не Краснолуцької мiськради, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ВАЛЬТЕР Федiр Якович, 1901 р. народжен-
ня, м.Костянтинiвка Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, майстер 
склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЬТЕР Фрiдрiх Андрiйович, 1892 р. на-
родження, к.Вальддорф Молочанського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с-щi Ковпакове Антрацитiвського р-ну,  ко-
лiйний наглядач зал.ст. Ковпакове. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЛЬЦАК Iван Лук'янович, 1881 р. народ-
ження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у 
м.Стахановi, кучер шахти iм.Iллiча. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАЛЬЧУК Вiктор Пилипович, 1898 р. на-
родження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Пере-
дiльське Станично-Луганського р-ну, завiдуючий 
сiльмагом. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР      
7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАЛЬЧУК Гнат Климович, 1913 р. народ-
ження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у с.Данилi-
вка Бiловодського р-ну, шкiльний учитель. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВАЛЬЧУК Климентiй Iванович, 1881 р. на-
родження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької 
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обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верх-
ньобогданiвка  Станично-Луганського р-ну, тесляр 
к-пу "Червоний прапор". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  22 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ВАЛЮК Антон Петрович, 1899 р. народ-
ження, с.Бобри Брестського р-ну Брестської обл., 
Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, машинiст насосної станцiї тресту 
"Донбасводбуд". "Трiйкою" УНКВС по  Донецькiй 
обл. 26 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ВАЛЯВКО Петро Йосипович, 1893 р. народ-
ження, Польща, бiлорус, неписьменний. Проживав 
у м.Луганську, робiтник зал.ст. Луганськ. Лiнiйним 
судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 20 листопада 
1937 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

ВАНДА Iларiон Павлович, 1899 р. народ-
ження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Малоолек-
сандрiвцi, колiйний сторож. Донецьким обласним 
судом 21 квiтня 1938 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАНДА Семен Павлович, 1890 р. народжен-
ня, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта по ча т ко в а . Проживав у Малоолек-
сандрiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАНДЕР Озяш Маєрович, 1911 р. народ-
ження, с.Фельштин, Дрогобицька обл., єврей, освiта 
середня. Проживав у м. Луганську,  головний бух-
галтер контори "Заготхудоба". Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 липня 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ВАНЗIДЛЕР Альберт Якович, 1899 р. на-
родження, к.Олександрофельд Мелiтопольського  
р-ну Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, десятник шахти № 6 "Крас-
нопiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 29 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ВАНЗIДЛЕР Едуард Якович, 1914 р. народ-
ження, с.Рижове Барвiнкiвського р-ну Харкiвської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Брян-
ка, електрик шахти № 6 "Краснопiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАНЗIДЛЕР Якiв Якович, 1908 р. народ-
ження, к.Олександрофельд Мелiтопольського р-ну 
Запорiзької обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Брянка, дiльничий майстер шахти № 6 "Кра-
снопiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВАНСЕВИЧ Вiктор Францович, 1912 р. на-
родження, с.Криве Озеро Кривоозерського р-ну 
Одеської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, бухгалтер Бара-
никiвської МТС."Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 

обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВАН ТIФУ Василь, 1897 р. народження, 
м.Пекiн, Китай, китаєць, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, робiтник з-ду iм.Рудя. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАНЧАЙ Пилип Християнович, 1908 р. на-
родження, с.Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, 
тесляр шахти № 2-3 iм.Дзержинського. Вiйськовим 
трибуналом 136 стрiлецької дивiзiї 7 грудня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 17 
грудня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАНШЕЙД (ВАНШТЕЙД) Йосип Йосипо-
вич, 1896 р. народження, с.Любиме Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Ровеньки, викладач нiмецької мови в школi с-ща 
шахти № 2-3 iм.Дзержинського. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВАНЮКОВ Валентин Володимирович, 
1906 р. народження, с.Коноплянівка Бiлокуракинсь-
кого р-ну, українець, освiта середня. Вiйськовослу-
жбовець, рядовий 235 окремого зенiтно-артилерiй-
ського дивiзiону вiйськ протиповiтряної  оборони. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 21 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАРАВА Володимир Савич, 1903 р. народ-
ження, кол.х. Малосiмейкин Лизинської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, українець, неписьменний. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Репресований двiчi. Арештований 28 квiт-
ня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 5 червня 1933 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. За таким же звинува-
ченням арештований 12 листопада 1933 року. 2 гру-
дня 1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1933 i 1994  роках. 

ВАРАВА Микита Матвiйович, 1911 р. на-
родження, кол.х. Малосiмейкин Лизинської сiльра-
ди Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 28 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 червня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ВАРАВА Митрофан Савич, 1890 р. народ-
ження, кол.х. Малосiмейкин Лизинської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, українець, освiта початко-
ва. Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 22 серпня 1933 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРАВКIН Якiв Iванович, 1901 р. народ-
ження, х. Кутейниково, Новочеркаський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, сапер 619 окре-
мого саперного батальйону 353 стрiлецької дивiзiї. 
До призову проживав у с.Астахове Свердловської 
мiськради. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 8 серп-
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ня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.   

ВАРАКУТА Нiна Євтiївна, 1919 р. народ-
ження, с.Романки Василькiвського р-ну Днiпропет-
ровської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, медсестра 
райлiкарнi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 листопада 1943 року ухвалено постанову про ви-
слання за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ВАРВИНСЬКИЙ Микола Мефодiйович, 
1905 р. народження, с.Кирнякiвка Градизького р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м.Лисичанську, викладач гiрничого технiкуму. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ВАРГА Теодор Теодорович, 1928 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Великокам'янка Ровенькiвської мiськ-
ради, робiтник шахти № 77. Луганським обласним 
судом 17 червня 1959 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАРГАНОВ Павло Єгорович, 1888 р. народ-
ження, м.Брянка, українець, освiта початкова. Про-
живав у Брянцi, тесляр-приватник. Арештований 4 
лютого 1930 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1930 роцi.    

ВАРГАНОВ Сергiй Дмитрович, 1882 р. на-
родження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, возiй-приватник. Арештований 
4 лютого 1930 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 27 березня 1930 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1930 роцi.    

ВАРДЕЦЬКИЙ Едвард Германович, 1907 р. 
народження, с.Юзефiвка Володарського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРЕХIНА Анастасiя Михайлiвна, 1903 р. 
народження, м.Ромни Полтавської обл., українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Ровеньки, завi-
дуюча райздороввiддiлом.Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 1 липня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ВАРЖАЛО М'ячеслав М'ячеславович, 
1918 р. народження, с.Гришкiвцi Бердичiвського   
р-ну Житомирської обл., поляк, освiта н/середня. 
Проживав у смт Троїцьке, слюсар Троїцької МТС. 
Арештований 14 липня 1946 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 30 вересня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ВАРЖАЛО М’ячеслав Степанович, 1895 р. 
народження, с.Великий Олексин Рівненського р-ну 
Рівненської обл., поляк, освiта початкова. На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Троїцьке, го-
лова райспоживспiлки. Особливою нарадою при 

НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВАРIЄШ (ВАРНЕШ) Михайло Iванович, 
1891 р. народження, м.Одеса, латиш, освiта серед-
ня. Проживав у м.Луганську, бухгалтер монтажного 
бюро "Електропрому". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року за с у дже ний  до 
10 р. позбавлення волi. Тим же органом 5 лютого 
1940 року строк покарання знижено до 3 р.  Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВАРНАВСЬКА Степанида Павлiвна, 1907 р. 
народження, с.Городище Михайловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка. Про-
живала в с.Красна Талiвка Станично-Луганського 
р-ну, робiтниця радгоспу "Семеновод". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 31 липня 
1943 року як член сiм'ї репресованого за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi Украї-
ни. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВАРНО Станiслав Йосипович, 1887 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, крiпильник шахти iм.Iллiча. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАРТИЧАН Василь Михайлович, 1885 р. 
народження, Румунiя, молдаванин, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, касир контори "Дон-
нархарчу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРФОЛОМЄЄВ Iван Iванович, 1894 р. на-
родження, с.Василiвка Криворiзького р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, завiдуючий планово-технологiч-
ним вiддiлом тресту "Донпромвугiлля". "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАРФОЛОМЄЄВ Iван Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Зоринську 
Перевальського р-ну, без певних занять. Вiйсько-
вим трибуналом Луганського гарнiзону 6 листопада 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 15 листопада 1941 року. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ВАРФОЛОМЄЄВ Iван Федорович, 1923 р. 
народження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий армiйського загороджувального загону. 
Вiйськовим трибуналом 60 армiї 16 жовтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 жовт-
ня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВАРЧЕНКО Єгор Васильович, 1876 р. на-
родженя, с.Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Карпове-Крiпенському, селянин-одноосiбник. По-
становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 8 травня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРЧЕНКО Йосип Мусiйович, 1902 р. на-
родження, с.Маслакове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Маслаковому, колго-
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спник к-пу iм.Яковлєва. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРЧЕНКО Макар Васильович, 1898 р. на-
родження, с.Лисогорка Куйбишевського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом 34 району авiацiйного ба-
зування 17 сiчня 1942 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАРЧЕНКО Омелян Михайлович, 1885 р. 
народження, с.Гришине Красноармiйського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, робiтник шахти № 28-29. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАРШАВСЬКИЙ Пилип Вiкентiйович, 
1892 р. народження, с.Людвипiль Городоцького    
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Про-
живав у с.Коломийчиха Сватiвського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

ВАРЯКIН Василь Iзотович, 1902 р. народ-
ження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, кол-
госпник к-пу iм.Сталiна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВАРЯНИЦЯ Дмитро Iванович, 1893 р. на-
родження, м.Харкiв, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, без певних занять. Ареш-
тований 25 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 11 листопада 1941 року ви-
правданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ВАРЯНИЦЯ (ВАРЕНИЦЯ) Михайло Мит-
рофанович, 1897 р. народження, смт Алексєєвка 
Алексєєвського р-ну Воронезької обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, техпрацiвник клубу iм.Сталiна. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ВАСЕЦЬКА Парасковiя Iванiвна, 1909 р. 
народження, с.Верхнiй Куркулак Великотокмацько-
го р-ну Запорiзької обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, домогосподарка. Луган-
ським обласним судом 27 лютого 1941 року засу-
джена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ВАСЕЦЬКИЙ Василь Вiкторович, 1910 р. 
народження, с-ще Довжанський Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав на 
х. Новоровенецький, Звєревський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, рахiвник Новоровенець-
кої сiльради. 26 травня 1942 року Вiйськовим три-
буналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
розстрiлу. Вирок  виконано 13 червня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАСЕЦЬКИЙ Михайло Iванович, 1886 р. 
народження, с.Шандрiвка Павлоградського р-ну 

Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Артемiвську Перевальського      
р-ну, возiй шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАСИЛЕВИЧ Йосип Станiславович, 1915 р. 
народження, смт Кам'яний Брiд Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiлокуракине, робiтник зал.ст. Бiлокуракине. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1968 роцi.    

ВАСИЛЕВИЧ Кароль Олександрович, 1907 р. 
народження, с.Траулин Шепетiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, робiтник ра-
йонної пекарнi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до  роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕВИЧ Юхим Петрович, 1890 р. на-
родження, с.Антоновка Новомиського р-ну Барано-
вицької обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, електрик цеху ширвжит-
ку з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКА Варвара Якiвна, 1923 р. 
народження, с.Рафайлiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Рафайлiвцi, 
iнструктор Будинку санпросвiти Ровенькiвського 
мiськздороввiддiлу. Арештована 25 сiчня 1946 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.             
1 квiтня 1946 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКА-ПОПОВА Iраїда Василiв-
на, 1889 р. народження, м.Москва, Росiйська Феде-
рацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
с.Новострiльцiвка Мiловського р-ну, домогосподар-
ка. Вiйськовим трибуналом 240 стрiлецької дивiзiї 
8 сiчня 1941 року засуджена до розстрiлу. Вирок 
виконано 28 березня 1942 року. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКИЙ Август Якович, 1885 р. 
народження, с.Олександрiвка Володарського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгос-
пник к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКИЙ Казимир Казимирович, 
1905 р. народження, Польща, поляк, освiта н/вища. 
Проживав у м.Алчевську, студент Московської 
промакадемiї iм.Сталiна. Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу і того ж дня страчений. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКИЙ Микола Петрович, 1905 р. 
народження, с.Успенка Iвнянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 875 окремої 
роти зв'язку. До призову проживав в м.Стахановi. 
Вiйськовим трибуналом 49 армiї 17 липня 1942 ро-
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ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКИЙ Олександр Iванович, 
1888 р. народження, с.Свердловка Сватiвського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Свердловцi, колгоспник к-пу iм.Ленiна. Вiйськовим 
трибуналом 57 армiї 18 червня 1942 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ВАСИЛЕВСЬКИЙ Порфирiй Павлович, 
1895 р. народження, м.Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Краснорiченське Кре-
мiнського р-ну,  робiтник цегельного з-ду iм.11-рiч-
чя Жовтня. Арештований 11 серпня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 жовтня 
1932 року виправданий Донецьким обласним су-
дом. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Анастасiя Степанiвна, 1907 р. 
народження, с.Бiленьке Запорiзького р-ну Днiпро-
петровської обл., українка, освiта початкова. Про-
живала в смт Лозно-Олександрiвка Бiлокура-
кинського р-ну, домогосподарка. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 липня 1938 року засудже-
на до 5 р. позбавлення волi як член сiм'ї репресова-
ного за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабi-
лiтована у 1991 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Андрiй Андрiйович, 1911 р. 
народження, с.Райкiвщина Яготинського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
казармi 945-го кiлометра Московсько-Донецької за-
лiзницi, технiк 4-го виконробського пункту. Лiнiй-
ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 28 листо-
пада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Василь Дмитрович, 1913 р. 
народження, с.Рогове Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, робiтник шахти iм.Лоти-
кова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Василь Захарович, 1910 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровсь-
ку, тесляр Голубiвського рудоуправлiння. Арешто-
ваний 18 лютого 1933 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 4 бе-
резня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Григорiй Гарасимович, 1903 р. 
народження, с.Бiленьке Запорiзького р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б).  Проживав у смт Лозно-Олек-
сандрiвка Бiлокуракинського р-ну, директор Лозно-
Олександрiвської МТС.Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 16 сiчня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Григорiй Iванович, 1881 р. 
народження, с.Кримське  Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кiровсь-
ку, вибiйник шахти № 22. Арештований 19 червня 
1938 року за звинуваченням у шкiдницькiй дiяль-

ностi. 18 серпня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 
роцi.    

ВАСИЛЕНКО Григорiй Маркович, 1909 р. 
народження, с.Глушково Глушковського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, робiтник 
шахти № 1-5-бiс. Арештований 20 червня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'яз-
ку з воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 15 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Дмитро Оникiйович, 1887 р. 
народження, с.Рогове Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, крiпильник шахти iм.Ло-
тикова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
грудня 1937 року засуджений до 10  р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Євген Кирилович, 1907 р. на-
родження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, 
робiтник Сватiвського елеватора. Арештований 6 
вересня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 
28 сiчня 1934 року справу припинено за малознач-
нiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Iван Андрiйович, 1911 р. на-
родження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Великокам'янка Ровенькiвської мiськради, вантаж-
ник шахти № 2-3. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 29 серпня 1938 року визнаний соцiально небез-
печним елементом i засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВАСИЛЕНКО Iван Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Довжик Грунського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Мiлове, директор Мiловської МТС. Арештований 
18 лютого 1937 року за звинуваченням в антира-
дянськiй пропагандi. 9 грудня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1939 роцi.   

ВАСИЛЕНКО Iван Кузьмич, 1915 р. народ-
ження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Iван Сидорович, 1898 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Лисичанську, крiпильник шахти 
iм.ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Микола Пилипович, 1890 р. 
народження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Калми-
кiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 квiтня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 25 липня 1931 року справу припинено. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    
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ВАСИЛЕНКО Олексiй Дмитрович, 1901 р. 
народження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Калми-
кiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до   10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Прокопiй Єгорович, 1910 р. 
народження, с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Лоти-
кове Слов'яносербського р-ну, котельник шахти 
iм.Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Савелiй Павлович, 1898 р. 
народження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Калми-
кiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до  5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Семен Софронович, 1901 р. 
народження, с.Мар'ївка Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Дов-
жанський Свердловської мiськради, продавець лар-
ка сiльпо. Донецьким обласним судом 3 листопада 
1935 року засуджений до  3 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1962 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Сергiй Iванович, 1926 р. на-
родження, с.Арнаутка Бiлозерського р-ну Херсон-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Первомайську, тесляр Первомайського будуправ-
лiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луган-
ської обл. 26 травня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 30 вересня 1953 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено 
на дослiдування. 16 квiтня 1954 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВАСИЛЕНКО Яким Григорович, 1904 р. 
народження, х. Межовий, Великоновосiлкiвський 
р-н Донецької обл., українець, освiта середня. Про-
живав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 
старший зоотехнiк радгоспу "Вибiйник". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 4 
травня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Якiв Єгорович, 1902 р. на-
родження, смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, 
українець. Проживав у Лотиковому, вантажник 
шахти iм.Лотикова. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 13 вересня 1938 р. засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЕНКО Якiв Самiйлович, 1911 р. на-
родження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий. Вiйськовим трибуналом 39 стрiлецької ди-
вiзiї 8 грудня 1945 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ВАСИЛЕЦЬ Тихiн Максимович, 1882 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, сторож Рубiжанської школи 
ФЗН. Арештований 25 серпня 1931 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 25 листопада 1931 року справу припинено 

за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

ВАСИЛИНА Iван Петрович, 1909 р. народ-
ження, с.Липове Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Верхня Дуванка 
Сватiвського р-ну, ремонтний робiтник зал.ст. 
Верхньодуванна. Арештований 16 лютого 1933 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
серпня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ВАСИЛИНЕНКО Максим Йосипович, 1891 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Розкiшне 
Лутугинського р-ну, фельдшер сiльської амбулато-
рiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 7 липня 1945 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАСИЛИЦЬКИЙ Григорий Юрiйович, 
1900 р. народження, Польща, бiлорус, освiта серед-
ня. Член ВКП(б) у 1929-1938 рр. Проживав у м.Ста-
робiльську, начальник дистанцiї колiї 10-ї буддiль-
ницi тресту "Пiвденсхiдколiя". Арештований 13 жо-
втня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi на 
транспортi. 18 сiчня 1939 року виправданий 
Лiнiйним судом Московсько-Донецької залiзницi. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Анатолiй Олександрович, 1891 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Перевальську, не працював. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
22 березня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Василь Андрiйович, 1909 р. на-
родження, с.Плетений Ташлик Маловискiвського  
р-ну Кiровоградської обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Антрацитi, начальник дiльницi 
шахти № 1-бiс. Вiйськовим трибуналом 18 армiї 6-7 
травня 1942 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 14 травня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Василь Iларiонович, 1902 р. 
народження, м.Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Сватове, голова к-пу "Вiльна праця". 30 
травня 1933 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд -
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Василь Олександрович, 1891 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 13 сiчня 
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Василь Сергiйович, 1908 р. на-
родження, с.Вишнелюбовка Лiвенського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у смт Родакове Слов'яносербсь-
кого р-ну,  диспетчер 4-го паровозного вiддiлку 
зал.ст.Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi  22 листопада  1938 року засуджений 
до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Григорий (Георгiй) Миколайо-
вич,  1895 р. народження, м.Бухарест, Румунiя, ру-
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мун, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
охоронник з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року  за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Дмитро Андрiйович, 1902 р. 
народження, с.Попiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Попiвцi, кол-
госпник к-пу iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Дмитро Миколайович (Мики-
тович), 1915 р. народження, м.Красний Луч, росiя-
нин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 976 стрiлецького полку. Рiшенням начальника 
особливого вiддiлу НКВС 261 стрiлецької дивiзiї 21 
липня 1942 року пiдданий розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Дмитро Петрович, 1902 р. на-
родження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 10 сiчня 1933 року 
за звинуваченням у пiдривнiй роботi проти Радян-
ської влади. 3 травня  1933 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Дмитро Петрович, 1902 р. на-
родження, с-ще рудника "Вiтка", Артемiвський р-н 
Донецької обл., росiянин, освiта середня. Проживав 
у м.Луганську, заступник головного бухгалтера 
тресту "Пiвденелектромонтаж". Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. 25 груд-
ня 1941 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Захар Антонович, 1898 р. на-
родження, с.Захарово Чернянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, вантажник з-ду 
iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Андрiйович, 1912 р. на-
родження, м.Новочеркаськ Ростовської обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Красний Луч, працiвник мiськкомунгоспу. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 листопада 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Васильович, 1897 р. на-
родження, с.Прогной Тарасовського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, не працював. 
Донецьким обласним судом 3 серпня 1935 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Iванович, 1879 р. народ-
ження, с.Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Верхньо-
шевирiвка Краснодонського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом 18 армiї 10 лютого 1942 

року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Iванович, 1911 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у смт Талове Краснодонсь-
кого р-ну, вибiйник шахти № 7-10. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Павлович, 1909 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької обл. 22 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iван Полiкарпович, 1919 р. на-
родження, с.Попiвка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Комишува-
ха Попаснянського р-ну, не працював. Арештова-
ний 26 вересня 1943 року за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 7 листопада 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iлля Григорович, 1893 р. на-
родження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, стар-
ший конюх мiськкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року  засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Iлля Павлович, 1907 р. народ-
ження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у Сиротиному, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 23 грудня 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Костянтин Iванович, 1906 р. 
народження, с.Старобешеве Старобешiвського р-ну 
Донецької обл., грек, освiта н/вища. Проживав у 
м.Красний Луч, електрик мiської полiклiнiки. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Микола Євгенович, 1896 р. на-
родження, м.Слуцьк, Мiнська обл., Бiлорусь, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Красний Луч, 
технiк-конструктор рудоремонтного з-ду. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 16 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений  3 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Микола Кирейович, 1905 р. на-
родження, х. Єжов, Казанський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, робiтник "Луганбу-
ду". Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 17 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Михайло Гаврилович, 1914 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта н/серед-
ня. Проживав у Луганську, робiтник з-ду № 60. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iркутської 
обл., Росiйська Федерацiя, 13 лютого 1942 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    
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ВАСИЛЬЄВ Михайло Степанович, 1904 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
робiтник чавуноливарного з-ду. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Михайло Филимонович, 1916 р. 
народження, с.Куртиновка Задонського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Брянка, десятник шахти 
№ 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Олександр Якович, 1917 р. на-
родження, с.Новонiкольське Мiчурiнського р-ну 
Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища.  Член ВКП(б) у 1939-1943 рр. Прожи-
вав у смт Троїцьке, секретар Троїцького райкому 
партiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Украї-
нського округу 26 травня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 8 серпня 1943 року. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Павло Володимирович, 1899 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, то-
кар вагоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 15 жовтня 1939 року шляхо-
во-транспортним вiддiлом НКВС Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi вирок скасовано, справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ВАСИЛЬЄВ Петро Iванович, 1892 р. народ-
ження, с.Верхньодеревечка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньоде-
ревечцi, возiй-приватник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Петро Михайлович, 1918 р. на-
родження, с.Коршево Бобровського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербсько-
го р-ну, робiтник зал.ст. Сентянiвка. Вiйськовим 
трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 жовтня 
1941 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Прокiп Григорович, 1889 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, виконроб маслосирзаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Семен Володимирович, 1888 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, десятник вiддiлу капiтальних робiт шахти      
№ 4-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.        
7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Сергiй Петрович, 1903 р. на-
родження, м.Феодосiя, Кримська АРСР, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, начальник вiд-
дiлу капiтального будiвництва хiмкомбiнату. Вiйсь-

ковим трибуналом  Харкiвського вiйськового окру-
гу 11 квiтня 1939 року засуджений до розстрiлу. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 жов-
тня 1939 року розстрiл замiнено 20 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Тихiн Григорович, 1905 р. на-
родження, с.Риб'янцеве Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Риб'янцевому, механiк Риб'ян-
цiвської МТС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 червня 1943 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВАСИЛЬЄВ Федiр Дем'янович, 1893 р. на-
родження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
iнспектор райвиконкому. Репресований двiчi. Аре-
штований 15 грудня 1933 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної повстанської 
органiзацiї. 20 лютого 1934 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 18 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1994 i 1958 роках. 

ВАСИЛЬЄВА Ганна Павлiвна, 1882 р. на-
родження, с.Долинiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Долинiвцi, 
колгоспниця к-пу "Червоний рiльник". Арештована 
24 сiчня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 19 березня 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬЄВА Зiнаїда Петрiвна, 1908 р. на-
родження, м.Одеса, полька, освiта н/середня. Про-
живала в м.Луганську, не працювала. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року засу-
джена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ВАСИЛЬЄВА Олена Миколаївна, 1921 р. 
народження, м.Полтава, українка, освiта н/вища. 
Проживала в м.Луганську, рахiвник мiської конто-
ри громадського харчування. Арештована 27 люто-
го 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 3 квiтня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬКIВСЬКИЙ Василь Йосипович, 
1909 р. народження, с.Павлiвка Мар'їнського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, слю-
сар-автоматник пункту ремонту вагонiв зал.ст. 
Штерiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 12 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

ВАСИЛЬКОВ Хрисанф Андрiйович, 1894 р. 
народження, с.Глибочка Трубчевського р-ну Брян-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Житлiвка Кремiнського   
р-ну, не працював, iнвалiд II групи. Арештований 
26 жовтня 1938  року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 23 лютого 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    
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ВАСИЛЬЧЕНКО Архип Васильович, 1888 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новоборовицi Свердловської мiськради, сек-
ретар Довжанської селищної Ради. Репресований 
двiчi. Арештований 2 сiчня 1935 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 березня 1935 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 22 сiчня 1945 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1935 i 1993 роках. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Василь Михайлович, 
1908 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар з-ду 
iм.Пархоменка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 серпня 1945 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Вiра Кузьмiвна, 1902 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-
кова. Проживала в с.Шелестiвка Мiловського р-ну, 
голова к-пу iм.Сталiна. Арештована 21 червня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 
серпня 1943 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1995 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Володимир Iллiч, 1901 р. 
народження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Арештований 2 берез-
ня 1943 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. 14 липня 1943 року справу припинено за недо-
статнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iван Матвiйович, 1906 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова.  Вiйськово-
службовець, рядовий 54 запасного артилерiйського 
полку 45 запасної стрiлецької бригади. Арештова-
ний 19 сiчня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни, де 18 листопада 1942 року по-
мер у тюрмi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iван Микитович, 1908 р. 
народження, с.Новолюбiвка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новолюбiв-
цi, робiтник зал.ст. Красний Лиман, Донецька обл. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iван Пантелiйович, 1898 р. 
народження, с.Миколаївка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, 
кучер кам'яного кар'єру тресту "Нерудсталь". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iван Сергiйович, 1910 р. 
народження, с.Красний Колядин Дмитрiвського    
р-ну Чернiгiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Перевальську, помiчник головного 
механiка шахти № 2-бiс. Арештований 20 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб 
країни, де пiзнiше не виявлений. 29 травня 1954 ро-

ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iван Якович, 1898 р. на-
родження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, вантажник шахти № 30. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Iлля Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Красна Талiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Без певного мiс-
ця проживання i роботи. Донецьким обласним су-
дом 13 квiтня 1937 року засуджений до 6  р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Карпо Микитович, 1896 р. 
народження, с.Новолюбiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новолю-
бiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Костянтин Трохимович, 
1910 р. народження, с.Новокраснiвка Антрацитiвсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новокраснiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 27 
травня 1931 року висланий за межi України.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Костянтин Якович, 1896 р. 
народження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ми-
хайлiвка Ровенькiвської мiськради, вантажник шах-
ти № 30. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Микола Максимович, 
1905 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, мiлiцiонер. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
6 вересня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Никiн Родiонович, 1858 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
рiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 18 травня 1933 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Олександр Никонович, 
1888 р. народження, смт Петрiвка Станично-Луган-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Войтове Станично-Луганського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Шлях до соцiалiзму". Арештований 12 
березня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 9 червня 1933 року справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований 
у 1933 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Олексiй Пантелiйович 
(Палимонович), 1901 р. народження, с.Петро-Ми-
колаївка Лутугинського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Петро-Миколаївцi, робiтник 
магазину № 36 "Райдортрансхарчу". "Трiйкою" 
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УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВАСИЛЬЧЕНКО Петро Павлович, 1882 р. 
народження, кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, сторож сiльського млина. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ВАСИЛЯНСЬКА Федора Никифорiвна, 
1894 р. народження, м.Мiусинськ Краснолуцької 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Мiусинську, не працювала. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 28 лютого 1945 року 
вислана за межi України як член сiм'ї репресовано-
го за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлi-
тована у 1990 роцi.    

ВАСIН Михайло Iванович, 1883 р. народ-
ження, с.Карв’яково Мещовського р-ну Калузької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Брянка, крiпильник шахти      
№ 5-6. Донецьким обласним судом 15 квiтня 1937 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВАСIН Олександр Петрович, 1913 р. народ-
ження, м.Макiївка Донецької обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Рубiжне, секретар шахт-
кому шахти "Кремiнна" (м.Кремiнна). "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАССАГА Павло Федорович, 1907 р. народ-
ження, с.Кузьмин Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта по ча т ко в а . Проживав у 
м.Артемiвську Перевальського р-ну, робiтник шах-
ти № 10  iм. Артема.  Донецьким  обласним  судом 
3 серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАССЕРМАН Мойсей Семенович, 1906 р. 
народження, м.Проскурiв Кам'янець-Подiльської 
обл., єврей, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, за-
вiдуючий лабораторiєю Науково-дослiдного iнсти-
туту органiчних напiвпродуктiв i барвникiв. Репре-
сований двiчi. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 1933 ро-
ку засуджений до  5 р. позбавлення волi. 13 жовтня 
1938 року Особливою нарадою при НКВС СРСР за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ВАССЕРМАН Самiйло Семенович, 1907 р. 
народження, м.Проскурiв Кам'янець-Подiльської 
обл., єврей, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, 
техкерiвник з-ду "Червоний прапор". Колегiєю 
ОДПУ 22 жовтня 1933 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВАСЬКIВСЬКИЙ Антон Йосипович, 1898 р. 
народження, с.Хутiр Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Плотина Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Кагановича. Комісією НКВС і Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ВАСЬКIНА Олександра Степанiвна, 1922 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-

кова.  Проживала  в  Лисичанську, прибиральниця 
з-ду "Донсода". Арештована 11 грудня 1941 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
розвiдки. 2 березня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi. 

ВАСЮКЕВИЧ Адам Мартинович, 1897 р. 
народження, м.Iзяслав Iзяславського р-ну Хмельни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiловодськ, бригадир рiльничої бригади к-пу    
iм.Яковлєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАСЮКОВ Iсай Терентiйович, 1885 р. на-
родження, м.Єйськ Єйського р-ну Краснодарського 
краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, завiдуючий акцiо-
нерним товариством "Донбричка". Арештований 19 
березня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 27 квiтня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ВАСЮКОВ Сергiй Єфремович, 1895 р. на-
родження, м.Черкаси Київської обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, не пра-
цював. Донецьким обласним судом 9 квiтня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ВАСЮРЕНКО Михайло Семенович, 1904 р. 
народження, м.Лозова Лозiвського р-ну Харкiвської 
обл., українець, о св i та  п о ча т ко в а . Проживав у 
м.Старобiльську, заготiвельник Старобiльської мiж-
райлiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 6 жовтня 1941 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВАСЮТА Йосип Артемович, 1898 р. народ-
ження, с.Михайлiвка Тульчинського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, десятник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ВАСЮТА Корнiй Юхимович, 1883 р. народ-
ження, с.Михайлiвка, Харкiвська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, сто-
рож клубу шахти iм.Войкова. Арештований 11 лип-
ня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй  
агiтацiї. 18 серпня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ВАСЮТА Пилип Андрiйович, 1898 р. на-
родження, с.Новi Санжари Новосанжарського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Лисичанську, бухгалтер з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВАСЮТИНСЬКИЙ Володимир Миколайо-
вич, 1884 р. народження, с.Борисовка Грайворонсь-
кого р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, укра-
їнець, освiта вища. Проживав у м.Лисичанську, 
вчитель СШ при з-дi "Донсода". "Трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 22 березня 1933 року засуджений 
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до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАСЮТIН Павло Сергiйович, 1898 р. на-
родження, с.Кармазинiвка Сватiвського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у с.Залиман Кре-
мiнського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВАСЮТIНСЬКИЙ Анатолiй Фелiксович, 
1907 р. народження, с.Балабанiвка Новоушицького 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, машинiст врубмашини шахти 
№ 1-1-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

ВАСЮТIНСЬКИЙ Антон Францович, 1906 р. 
народження, с.Самгородок Козятинського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, майстер м'ясокомбiнату. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 сiч-
ня 1933 року позбавлений на 3 р. права проживання 
в 12 мiстах СРСР.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАТКЕ Володимир Густавович (Августо-
вич), 1914 р. народження, м.Новоград-Волинський 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Городне Бiловодського р-ну, коваль к-пу "Удар-
ник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1966 роцi.    

ВАТКЕ Едуард Августович, 1906 р. народ-
ження, с.Улянiвка Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, коваль з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1966 роцi.    

ВАТУЛIН Євсей Федосович, 1896 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
без певних занять. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР  22  квiтня  1942 року  засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАТУЛIН Захар Якович, 1878 р. народжен-
ня, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
робiтник Первомайського лiсництва. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 вересня 1943 року ух-
валено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВАТУЛIН Iван Федосович, 1904 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
без певних занять. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР  22  квiтня  1942 року  засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАТУЛIН Iван Юхимович, 1901 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 9 травня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВАТУЛIН Макар Максимович, 1896 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
ветсанiтар к-пу iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 26 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВАТУЛIН Олексiй Титович, 1910 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б).  Вiйськовослужбовець, рядовий госпвзво-
ду винищувального загону. Арештований 17 серпня 
1942 року за звинуваченням у намiрi перейти на бiк 
ворога. 5 вересня 1942 року виправданий Вiйсько-
вим трибуналом 12 армiї.  Реабiлiтований у 1942 
роцi.    

ВАТУЛIН Павло Федосович, 1899 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
без певних занять. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР  22  квiтня  1942 року  засуджений до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАТУЛIН Степан Васильович, 1880 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Трьохiзбенцi, 
не працював. Арештований 19 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 
15 травня 1943 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд   
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАТУЛIН Степан Семенович, 1915 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 28 запасного артилерiйського полку. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Тамбовської 
обл., Росiйська Федерацiя, 12 березня 1943 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

ВАТУЛIН Тимофiй Юхимович, 1905 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 9 мотострiлецької бригади 44 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнi-
зону 25 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ВАТУЛIН Якiв Стефанович, 1879 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, неписьменний. Проживав у Трьохiзбенцi, 
мiрошник вiтряного млина. Вiйськовим трибуналом 
259 стрiлецької дивiзiї 22 березня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ВАТУТIН Данило Юхимович, 1909 р. на-
родження, с.Солдатське Шаталовського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Райгородка Новоайдарсь-
кого р-ну, колiйний майстер зал.ст. Красноозерiвка. 
Арештований 27 квiтня 1943 року за звинувачен-
ням у приналежностi до диверсiйної групи. 17 черв-
ня 1943 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВАТУТIН Павло Гнатович, 1900 р. народ-
ження, с.Подлєсне Волоконовського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
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кова. Проживав у м.Золоте Первомайської мiськра-
ди, наваловiдбiйник шахти "Петро". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 16 липня 1940 року засуд-
жений до 3  р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВАУЛIН Валентин Петрович, 1900 р. народ-
ження, с.Черемиське Режевського р-ну Свердловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, головний хiмiк з-ду 
iм.Артема. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 квiтня 1943 року засуджений до 
розстрiлу. 9 червня 1943 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР вирок скасовано, справу на-
правлено на нове розслiдування. 16 серпня 1943 ро-
ку виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1943 роцi.   

ВАУЛIН Петро Кузьмич, 1870 р. народжен-
ня, с.Черемиське Режевського р-ну Свердловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Луганську, керівник цегельного з-ду 
№ 21. Арештований 17 березня 1943 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 
квiтня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВАХЕЛЬСЬКИЙ (ВОХЕЛЬСЬКИЙ) Воло-
димир Янович, 1891 р. народження, Польща, по-
ляк. Проживав у м.Перевальську, робiтник ковбас-
ної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВАХЛАЄВ Петро Семенович, 1899 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, робiт-
ник зал.ст. Штерiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 19 жовтня 1937 року засуджений 
до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАХОВСЬКИЙ Мар'ян Вiкентiйович, 1902 р. 
народження, с.Соснова Болярка Пулинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Гераськiвка Маркiвського р-ну, бригадир к-пу 
iм.Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

ВАЦПОГ (ВАЦПОХ) Вiльгельм Андрiасо-
вич, 1880 р. народження, м.Рига, Латвiя, нiмець.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, майстер учбового господарства зал.ст. Лу-
ганськ. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 бе-
резня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВАШЕЧКО Анна Якiвна, 1905 р. народжен-
ня, с-ще Айбузiн, Киргизька РСР, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Кремiнна, не працювала. 
Арештована 5 липня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 10 серпня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ВАШКЕВИЧ Володимир Iванович, 1901 р. 
народження, с.Сiчень Ольховецької волостi Холм-
ської губернiї, українець, освiта середня. Проживав 
у м.Луганську, iнспектор "Донпромторгу". Особли-

вою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ВАШКЕВИЧ Марiя Микитiвна, 1893 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянка. Проживала в Лу-
ганську, домогосподарка. Судовою „трійкою” при 
Колегії ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджена до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ВАШКЕВИЧ Матвiй Iванович, 1991 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у смт Ленiнське Свердловської мiськради, 
завiдуючий службою вентиляцiї шахти № 9. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВАШУРА Данило Семенович, 1898 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-од-
ноосiбник. Репресований двiчi. Донецьким облас-
ним судом 16-17 грудня 1932 року засуджений до   
5 р. позбавлення волi. 20 серпня 1934 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1990 i 1989 роках. 

ВАШУРА Онисiй Євтiйович, 1885 р. народ-
ження, смт Бiлокуракине, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Бiлокуракиному,   селянин-одно-
осiбник. Арештований 20 липня 1931 року за звину-
ваченням в органiзацiї контрреволюцiйної групи.       
2 жовтня 1931 року справу припинено за  недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд   
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

ВАШУРА Семен Євтiйович, 1887 р. народ-
ження, смт Бiлокуракине, українець, неписьменний. 
Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 19 липня 1931 року за звинуваченням 
у здiйсненнi теракту. 16-17 грудня 1932 року ви-
правданий Донецьким обласним судом, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ВАЩЕНКО Василь Андрiйович, 1887 р. на-
родження, с.Вчорайше Вчорайшанського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, завгосп мiської лiкарнi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ВАЩЕНКО Василь Дмитрович, 1925 р. на-
родження, с.Чечелiвка Гайсинського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, робiтник шахти 
"Бiлянка". Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Ки-
ївського округу 26 листопада 1948 року засуджений 
до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ВАЩЕНКО Григорий Гнатович, 1896 р. на-
родження, кол.с.Шаповалiвка Новочеркаської сiль-
ради Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР  вiд 17 квiтня 1931 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВАЩЕНКО Данило Кирилович, 1893 р. на-
родження, кол.с.Шаповалiвка Новочеркаської сiль-
ради Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
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Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Арештований 30 листопада 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ВАЩЕНКО Євдоким Павлович, 1898 р. на-
родження, с.Червонопопiвка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Червоно-
попiвцi, шорник к-пу "Ленiнський шлях". Лугансь-
ким обласним судом 23 липня 1941 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ВАЩЕНКО Пелагiя Михайлiвна, 1924 р. 
народження,смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Нижнiй Ду-
ванцi, техсекретар райвиконкому. Арештована 22 
квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянсь-
ких дiях. 3 липня 1943 року справу припинено. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ВАЩЕНКО Стефан Кирилович, 1896 р. на-
родження, кол.с.Шаповалiвка Новочеркаської сiль-
ради Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження,селянин-одноосiб-
ник. Арештований 30 листопада 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ВАЩЕНКО Юрiй Iванович, 1901 р. народ-
ження, с.Ведмеже Талалаївського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Лиси-
чанську, вчитель школи № 2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ВДОВЕНКО Костянтин Миколайович, 
1911 р. народження, м.Київ, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, робiтник зал.ст. Ал-
чевськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iр-
кутської обл., Росiйська Федерацiя, 29 червня 1942 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ВДОВЕНКО Панас Андрiйович, 1897 р. на-
родження, м.Свердловськ, українець, неписьмен-
ний. Вiйськовослужбовець, р ядо в ий  саперного 
взводу 239 окремого армiйського запасного стрiле-
цького полку 12 армiї. Вiйськовим трибуналом 2-го 
Українського фронту 25 лютого 1944 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Виконання вироку 
вiдкладено до закiнчення воєнних дiй, направлений 
в дiючу армiю.  Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ВДОВЕНКО Степан Якович, 1896 р. народ-
ження, с.Даничi Рiпкинського р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Єв-
суг Бiловодського р-ну, рахiвник к-пу  "III Iнтерна-
цiонал". Донецьким обласним судом 26 листопада 
1936 року  засуджений  до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВДОВЕНКО Тамара Петрiвна, 1923 р. на-
родження, м.Свердловськ, українка, освiта н/серед-
ня. Проживала в Свердловську, плановик  мiськ-
промкомбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 5 червня 1945 року засудже-
на до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

ВДОВИЧЕНКО Iван Григорович, 1903 р. 
народження, с.Полойки, Томська губернiя, украї-

нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
токар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 9 лютого 1938 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ВДОВИЧЕНКО Павло Дмитрович, 1904 р. 
народження, с.Борисовка Бендерського повiту, 
Молдова, українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Краснодонi, головний бухгалтер мiської контори 
Держбанку. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВДОВIНА Марина Григорiвна, 1901 р. на-
родження, с.Довгалiвка Великобагачанського р-ну 
Полтавської обл., українка, освiта вища. Проживала 
в с.Маслакове Троїцького р-ну, завiдуюча сiльсь-
кою школою. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 березня 1944 року визнана соцiально небезпеч-
ним елементом i засуджена до 5 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ВДОВIНОВ Михайло Аксентiйович, 1907 р. 
народження, с.Барикине Сватiвського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Барикиному, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 20 квiтня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 
липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ВДОВIНСЬКИЙ Шмуль-Юзеф Iзраїльо-
вич, 1920 р. народження, Нiмеччина,  освiта почат-
кова. Проживав у м.Антрацитi, коногон шахти 
№14. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 лис-
топада 1941 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕБЕР Андрiй Адамович, 1908 р. народжен-
ня, к.Гнаденфельд Тельманiвського р-ну Днiпропе-
тровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, колгосп-
ник к-пу "Роте Бауер". Донецьким обласним  судом 
26 квiтня 1937 року засуджений до  6 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ВЕБЕР Готлiб Карлович, 1872 р. народжен-
ня, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Благовiщенка  Станично-Луганського р-ну,   кол-
госпник к-пу "Червоний промiнь". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕБЕР Iван Кiндратович, 1910 р. народжен-
ня, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльради  Ро-
венькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
iм.XVII партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 30 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕБЕР Iван Якович, 1897 р. народження, 
Марiупольський р-н Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с.Першозванiвка Лутугин-
ського р-ну, колгоспник к-пу iм.Р.Люксембург. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕБЕРТ Євген Христофорович, 1906 р. на-
родження, с.Солодерi Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Нян-
чине Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу 
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iм.Петровського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГВIЦ Альберт Iванович, 1897 р. народ-
ження, с.Новосолоне Новомиколаївського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м. Луганську, слюсар зал.ст. Луганськ.       
1 сiчня 1938 року був звинувачений у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у 
справi немає. Довiдкою УДБ УНКВС по Донецькiй 
обл. вiд 1 квiтня 1938 року засвiдчено факт страти.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВЕГЕРА Данило Августович, 1899 р. народ-
ження, к.Буда-Бобринецька Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, чорнороб зернорад-
госпу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГЕРА Кiндрат Архипович, 1880 р. народ-
ження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Дя-
кове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм. 
Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1970 роцi.    

ВЕГНЕР Альберт Карлович, 1881 р. народ-
ження, с.Протiвка Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Шахо-
ве Троїцького р-ну, тесляр к-пу "Червоний орач". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Евальд Рудольфович, 1903 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу "17 рокiв Жовтня". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Едмунд Едуардович, 1912 р. народ-
ження, с.Недбаївка Новоград-Волинського р-ну Ки-
ївської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхня Покровка Старобiльського р-ну, комiрник 
навчального комбiнату Старобiльського  сiльгосп-
технiкуму. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Едуард Лотфрiдович, 1883 р. на-
родження, с.Максимiвка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Верхня Покровка Старобiльського р-ну, 
працiвник навчального комбiнату Старобiльського 
сiльгосптехнiкуму. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Емiль Юлiусович, 1904 р. народ-
ження, к.Нейманiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у  с.Куря-
чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшо-
вик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Йоганн (Iван) Мартинович, 1899 р. 
народження, к.Мирна Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Боро-
веньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.Чер-
воної Армiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
31 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕГНЕР Юлiус Августович, 1897 р. народ-
ження, к.Буда-Бобринецька Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кругле Сватiвського р-ну, тесляр к-пу "Бiльшо-
вик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕГРIЯН Петро Юхимович, 1907 р. народ-
ження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Вiй-
ськовослужбовець, начальник авторемонтної майс-
тернi. Вiйськовим трибуналом 82 району авiацiйно-
го базування 4 липня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕДЕНЄЄВ Андрiй Лаврентiйович, 1902 р. 
народження, х. Нiколаєв, Морозовський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Сiмейкине Краснодон-
ського р-ну, складач поїздiв зал.ст. Сiмейкине. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕДЕНЄЄВ Георгiй (Григорiй) Єремiйо-
вич, 1899 р. народження, ст-ця Вешенська Вешен-
ського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiн-
ське Свердловської мiськради, пiчник будконтори 
шахти № 9. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР  26-27 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕДЕНЄЄВ (ВИДИНЄЄВ) Данило Кузь-
мич, 1888 р. народження, с.Валуйське Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Валуйському, тесляр-приватник. Аре-
штований 7 квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 12 червня 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕДЕНЄЄВ Павло Iллiч, 1897 р. народжен-
ня, с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Валуйському, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕДЕНЄЄВ Якiв Петрович, 1895 р. народ-
ження, х. Ленiна, Литвиновський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Зоринську Перевальського      
р-ну, бухгалтер шахти "Никанор". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВЕДЕХIН Iван Омелянович, 1894 р. народ-
ження, с.Микiльське Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Микiльському, бон-
дар промартiлi iм.Молотова. Вiйськовим трибуна-
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лом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 грудня 1944 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ВЕДЛЕР Андрiй Iванович, 1893 р. народ-
ження, Хасав'юртовський р-н Дагестанської АРСР, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Новода-
р'ївка Ровенькiвської мiськради, пастух радгоспу 
"Ровенькiвський". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕДЛЕР Вiктор Андрiйович, 1921 р. народ-
ження,  смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
нiмець. Проживав у Новодар'ївцi, пастух радгоспу 
"Ровенькiвський". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕДМАН Герберт Юлiусович, 1900 р. на-
родження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бо-
ровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Ко-
мiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ВЕДМАН Евальд Юлiусович, 1902 р. народ-
ження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Єпiфа-
нiвка Кремiнського р-ну, пасiчник к-пу iм.Калiнiна. 
Арештований 6 грудня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕДМАН Едмунд Юлiусович, 1908 р. на-
родження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бо-
ровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Ко-
мiнтерн". Особливою нарадою при НКВС  СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1963 роцi.    

ВЕДМЕДЕНКО Олександр Федорович, 
1918 р. народження, с.Ломовате Черкаського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Зоринську Перевальського р-ну, машинiст 
врубмашини шахти "Никанор". Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької обл. 25 серпня 1941 
року засуджений до розстрiлу. 11 вересня 1941 ро-
ку Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замi-
нено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ВЕДЮК Гарасим Якович, 1900 р. народжен-
ня, с.Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕДЮК Кирило Якович, 1894 р. народжен-
ня, с.Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, освiта 
середня. Проживав у Сичiвцi, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЖЕНКОВ Сильвестр Йосипович, 1875 р. 
народження, с.Болдiно, Вiтебська обл., Бiлорусь, 
латиш, освiта початкова. Проживав у м.Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, майстер Штерiвського 

хiмзаводу. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕЖНIНА Нiна Густавiвна, 1897 р. народ-
ження, Польща, полька, освiта початкова. Прожива-
ла в м.Луганську, продавець магазину артiлi "Чер-
воний кондитер". Арештована 23 вересня 1937 року  
за звинуваченням в антирадянськiй   агiтацiї.   Осо-
бливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року мiрою покарання визначено 
строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти звiльне-
на. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ВЕЗЕРІДIС Лазар Юхимович, 1877 р. на-
родження, Туреччина, грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Свердловську, помiчник машинiста 
пiдйомника шахти iм.Володарського. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕЙГЕРТ (ВЕГЕРТ) Юлiус Фрiдрiхович, 
1904 р. народження, с.Грузливець Пулинського     
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Осинове Новопсковського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Днiпробуд". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ВЕЙДЕНТАЛЬ Емiль Фрiдрiхович, 1882 р. 
народження, к.Владин Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта середня. Проживав на 
кол.х. Шевцеве Воєводської сiльради Троїцького   
р-ну, тесляр радгоспу "Привiлля". Донецьким об-
ласним судом 4-5 березня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ВЕЙМЕР Йоганн Йоганнович (Iван Iвано-
вич), 1899 р. народження, к.Васарау Молочансько-
го р-ну Днiпропетровської обл., нiмець, освiта сере-
дня. Проживав у с.Олександропiлля Попаснянсько-
го р-ну, шкiльний учитель. Репресований двiчi. По-
становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 26 лютого 1934 року висланий на 3 р. за межi 
України. 23 листопада 1937 року Особливою нара-
дою при  НКВС СРСР  засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1963 роках. 

ВЕЙНГАРД (ВАЙНГАРДТ) Роман (Рейн-
гольд) Готлiбович, 1895 р. народження, к.С е р гi ї -
в ка , Днiпропетровська обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у кол.с.Цимлянка Бобрикiвської 
сiльради Антрацитiвського р-ну, бригадир рiльни-
чої бригади к-пу "Паркомуна". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

ВЕЙНГАРТ Йосип Якович, 1909 р. народ-
ження, к.Остгейм Старокаранського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Мiу-
синську Краснолуцької мiськради, слюсар котель-
ного цеху Штердресу. Вiйськовим трибуналом Хар-
кiвського вiйськового округу 7 березня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 липня 
1937 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕЙНГАРТ Рейнгольд Федорович, 1909 р. 
народження, с.Ольгине Бердянського р-ну Запорiзь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, шофер "Донтрансу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року за-
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суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ВЕЙНГАРТ Федiр Андрiйович, 1882 р. на-
родження, с.Ольгине Бердянського р-ну Запорiзької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пiдго-
рiвка Старобiльського р-ну, без певного мiсця робо-
ти. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВЕЙС (ЗЕМЦОВА) Зоя Максимiвна, 1921 р. 
народження, м.Алчевськ, українка, освiта н/серед-
ня. Проживала в Алчевську, рахiвник з-ду iм.Воро-
шилова. Арештована 18 серпня 1944 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 листопада 
1944 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтована у 1944 
роцi.   

ВЕЙТ Якiв Якович, 1920 р. народження, 
Нiмцiв Поволжя АРСР, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у с.Ушакiвка Лутугинського р-ну, робiт-
ник шахти " Павлiвська". Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 30 листопада 1950 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 6 червня 1956 
року постановою Президiї Верховної Ради СРСР 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ВЕЙХНЕР Леонард Альбертович, 1918 р. 
народження, с.Нейгейм Мархлевського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Шахове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Ка-
гановича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕККЕР Кiндрат Якович, 1896 р. народжен-
ня, с-ще Новоукраїнка Антрацитiвського р-ну, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Цимлянка 
Бобрикiвської сiльради Антрацитiвського р-ну, кол-
госпник к-пу "Паркомуна". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.   

ВЕККЕР Олександр Федорович, 1906 р. на-
родження, к.Остгейм Старокаранського р-ну Доне-
цької обл., нiмець. Проживав у м.Краснодонi, шо-
фер гаража тресту "Краснодонвугiлля". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 
роцi.    

ВЕККЕР Самiйло Давидович, 1918 р. народ-
ження, к.Бишлеровка Куйбишевського р-ну  Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта  
н/вища. Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької 
мiськради, викладач енергетичного технiкуму при 
Штерiвськiй ДРЕС. Репресований двiчi. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 7 бе-
резня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. „Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 7 груд-
ня 1937 року, пiд час вiдбування покарання в тюрмi 
м.Луганська, засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1962 i 1989 роках.   

ВЕККЕР Федiр Якович, 1900 р. народження, 
кол.с.Цимлянка Бобрикiвської сiльради Антраци-
тiвського р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав 
за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Паркому-
на". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовт-

ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ВЕККЕР Фрiдрiх Адамович, 1879 р. народ-
ження, к.Остгейм Старокаранського р-ну Донецької 
обл., нiмець. Проживав у м.Краснодонi, маркер клу-
бу iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ВЕККЕР Якiв Федорович, 1900 р. народжен-
ня, х. Вайнберг, Марiупольський р-н Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Крас-
ний Колос Антрацитiвського р-ну, бджоляр к-пу 
iм.Комiнтерну. Особливою „трійкою” УНКВС по 
Донецькій обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волі.  Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕКЛИЧЕВ Олексiй Єфремович, 1888 р. 
народження, с.Грабове Чистякiвського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, диспетчер вантажної служби 
зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. 21 листопада 1939 року шляхово-
транспортним вiддiлом НКВС Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ВЕКЛИЧЕВ Олексiй Федорович, 1902 р. на-
родження, с.Грабове Чистякiвського р-ну Донець-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, фрезерувальник рудоремзаводу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВЕКЛИЧЕВ Федiр Никифорович, 1871 р. 
народження, с.Грабове Чистякiвського р-ну Доне-
цької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, сторож Краснолуцького мiжрай-
торгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 ве-
ресня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕКСЕЛЬ Герман Рудольфович, 1895 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Литвинове Новопсковського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Кагановича. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕКСЕЛЬ Рейнгард Робертович, 1913 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.VII з'їзду Рад. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 20 сiчня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕКСЕЛЬ Роберт Людвiгович, 1885 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, 
столяр к-пу iм.VII з'їзду Рад. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕКСЛЕР Олександр Соломонович, 1900 р. 
народження, м.Жданов Донецької обл., єврей, освi-
та вища. Проживав у м.Рубiжне, заступник началь-
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ника цеху № 10 хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 11 квiтня 
1939 року засуджений до розстрiлу. 9 жовтня 1939 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1957 роцi.  

ВЕЛИГУРА Анатолiй Сергiйович, 1928 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий вiйськової час-
тини 83418. 18 травня 1950 року Вiйськовим трибу-
налом вiйськової частини 92401 засуджений до     
10 р. позбавлення волi. 25 липня 1955 року Вiйсько-
вим трибуналом Пiвнiчного округу вирок скасова-
но, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1955 роцi.    

ВЕЛИКА Наталiя Маркiвна, 1909 р. народ-
ження, с.Орiхове Попаснянського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в м.Гiрське Первомайсь-
кої мiськради, домогосподарка. Вiйськовим трибу-
налом 218 стрiлецької дивiзiї 29 квiтня 1942 року 
засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 6 червня 
1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

ВЕЛИКАНОВ Костянтин Федорович, 1915 р. 
народження, с-ще iм.Димитрова Чистякiвського    
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, машинiст електровоза 
шахти № 16-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВЕЛИКАНОВ Федiр Федорович, 1913 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Чистякiвського р-ну Доне-
цької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, бурильник шахти № 16-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

ВЕЛИКИЙ Iван Андрiйович, 1893 р. народ-
ження, с.Сокiльники Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Сокiльни-
ках, городник к-пу "Червоний Перекоп". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.    

ВЕЛИКИЙ Федiр Самiйлович, 1902 р. на-
родження, м.Стаханов, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
вiйськтехнiк 1 рангу, начальник цеху майстернi 
вiйськскладу № 29 Харкiвського вiйськового окру-
гу. Вiйськовою  колегiєю  Верховного  суду  СРСР 
9 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 10 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.  

ВЕЛИКОДНИЙ Арсенiй Захарович, 1901 р. 
народження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Тепле Ста-
нично-Луганського р-ну, робiтник радгоспу "Чер-
воноармiєць". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 жовтня 1944 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 
1992 роцi.   

ВЕЛИКОДНИЙ Iван Захарович, 1908 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Нижня Ду-
ванка Сватiвського р-ну, швець навчально-вироб-

ничого господарства. Вiйськовим трибуналом Мос-
ковського вiйськового округу 25 вересня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтова-
ний у 1969 роцi.   

ВЕЛИКОIВАНЕНКО Iван Тихонович, 1914 р. 
народження, м.Алмазна Стахановської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, не працював. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 30 листопада 1931 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕЛИКОРОД Андрiй Миколайович, 1913 р. 
народження, с.Маркiвка Штепiвського р-ну Сумсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, тракторист радгоспу iм.Артема. Аре-
штований 6 травня 1942 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам.У зв'язку з воєн-
ним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 31 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ВЕЛИКОХАТСЬКА Ганна Антонiвна, 1920 р. 
народження, смт Маркiвка, українка, освiта н/сере-
дня. Проживала в смт Сiмейкине Краснодонського 
р-ну, не працювала. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 вересня 1943 року визнана соцiаль-
но небезпечним елементом i засуджена до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.   

ВЕЛИКОХАТСЬКИЙ Антон Йосипович, 
1898 р. народження, смт Маркiвка, українець, освi-
та початкова. Проживав у смт Сiмейкине Красно-
донського р-ну, старший кондуктор товарних по-
їздiв зал.ст. Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.   

ВЕЛИКОЦЬКА Надiя Микитiвна, 1909 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нка, неписьменна. Проживала в Микiльському, кол-
госпниця к-пу "Паркомуна". Арештована 26 сiчня 
1943 року за звинуваченням у зрадницькiй дiяль-
ностi. 12 серпня 1943 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ВЕЛИКОЦЬКИЙ Василь Семенович, 1902 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Великоцьку, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 лютого 1932 року засуджений до 3 р. по-
збавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛИКОЦЬКИЙ Єгор Степанович, 1921 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, 
колгоспник к-пу iм.Луначарського. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 5 червня 1943 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1970 роцi.    

ВЕЛИКОЦЬКИЙ Петро Iванович, 1893 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у кол.с.Троїцьке 
Мiловського р-ну, дiльничий агроном Мiловської 
МТС. Репресований  двiчi.  Арештований 4 листо-
пада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 25 листопада 1941 року справу припинено 
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за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. 21 квiтня 1943 року арештований за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 7 ве-
ресня 1943 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1941 i 1994 роках. 

ВЕЛИКОЦЬКИЙ Семен Андрiйович, 1896 р. 
народження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б).  Проживав у Великоцьку, колгоспник к-пу 
iм.Калiнiна. Арештований 23 сiчня 1931 року за 
звинуваченням у  приналежностi  до   контрреволю-
цiйної органiзацiї.  17 вересня 1931 року звiльнений 
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1997 
роцi.  

ВЕЛИКОЦЬКИЙ Стефан Iванович, 1873 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 травня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.    
2 червня 1933 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

ВЕЛИЧАНСЬКИЙ Степан Семенович, 
1902 р. народження, с.Скурати Малинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, охоронник воєнiзованої охорони 
з-ду iм.20-рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.   

ВЕЛИЧКIНА Ганна Єпiфанiвна, 1895 р. на-
родження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в Стрiльцiвцi, се-
лянка-одноосiбниця. Донецьким обласним судом 27 
вересня 1935 року засуджена до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ВЕЛИЧКО Андрiй Авксентiйович, 1875 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бiлому, сторож 
шахти "Сутоган". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛИЧКО Андрiй Петрович, 1887 р. народ-
ження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець. 
Проживав у Байдiвцi, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 20 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi. 

ВЕЛИЧКО Борис Юхимович, 1867 р. народ-
ження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Стрiльцiвцi, колгосп-
ник к-пу iм.XVII партз'їзду. Арештований 14 листо-
пада 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 18 квiтня 1942 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВЕЛИЧКО Василь Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освi-
та початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1350 
полку. Вiйськовим трибуналом 234 стрiлецької ди-
вiзiї 7 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕЛИЧКО Григорiй Iванович, 1905 р. на-
родження, с.Райгородок Слов'янського р-ну Доне-
цької обл., українець, освiта середня. Проживав у 
смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, технiк 
райшляхвiддiлу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 14 березня 1942 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.   

ВЕЛИЧКО Данило Григорович, 1900 р. на-
родження, м.Привiлля Лисичанської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Привiллi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 13 лютого 1931 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛИЧКО Єгор Самсонович, 1899 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпильник 
шахти iм.Паризької комуни. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ВЕЛИЧКО Iван Дмитрович, 1922 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, росiянин, освiта 
н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 окре-
мої зенiтно-артилерiйської дивiзiї протиповiтряної 
оборони. Вiйськовим трибуналом 133 окремої 
стрiлецької бригади 15 вересня 1943 року засудже-
ний до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.   

ВЕЛИЧКО Iван Павлович, 1899 р. народ-
ження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Стрiльцiвцi, голова  
к-пу iм.Чкалова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕЛИЧКО Iван Петрович, 1892 р. народ-
ження, х. Новоолексiївка, Куп'янський р-н Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, кучер аварiйної бригади сiтьового 
управлiння об'єднання "Доненерго". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.   

ВЕЛИЧКО Iлля Лукич, 1884 р. народження, 
с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Євсузi, столяр конезаводу №64. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕЛИЧКО Iлля Никанорович, 1896 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному 
Кутi, охоронник шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВЕЛИЧКО Кузьма Прохорович, 1902 р. на-
родження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, конюх 
шахти "Паркомуна". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛИЧКО Леонiд Стефанович, 1921 р. на-
родження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
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освiта середня. Вiйськовослужбовець, лейтенант, 
вiйськова частина 9179. Арештований 11 лютого 
1942 року за звинуваченням у спiвробiтництвi з аге-
нтурою нiмецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєн-
ним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 29 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ВЕЛИЧКО Максим Петрович, 1900 р. на-
родження, кол.с.Варварiвка Оборотнiвської сiльра-
ди Сватiвського р-ну, українець. Проживав у м.Сва-
тове, рахiвник райхарчокомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ВЕЛИЧКО Микола Костянтинович, 1912 р. 
народження, с.Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. Арештова-
ний 1 лютого 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам. 7 липня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВЕЛИЧКО Микола Олексiйович, 1912 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий окремого винищувального протитанкового 
дивiзiону 279 стрiлецької дивiзiї. Арештований 29 
березня 1943 року за звинуваченням у зв'язках з 
агентурою нiмецької розвiдки. 19 травня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕЛИЧКО Михайло Семенович, 1899 р. на-
родження, смт Ящикове Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
майстер електроцеху коксохiмзаводу. Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 30 грудня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ВЕЛИЧКО Надiя Романiвна, 1909 р. народ-
ження, м.Дебальцеве Донецької обл., українка,   
освiта початкова. Проживала в с.Астахове Сверд-
ловської мiськради, податковий агент сiльради. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 30 травня 1942 року засуджена до розстрiлу. 10 
червня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвден-
ного фронту справу направлено на дослiдування. У 
зв'язку з воєнним станом була етапована углиб кра-
їни, де пiзнiше не виявлена. 12 квiтня 1948 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВЕЛИЧКО Олександр Миколайович, 1915 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта н/середня.   Вiйськово-
службовець, рядовий 55 прикордонного загону 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом прикордон-
ної i внутрiшньої охорони вiйськ НКВС Далеко-
схiдного краю, Росiйська Федерацiя, 3 березня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.  

ВЕЛИЧКО Олексiй Михайлович, 1897 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець.  
Проживав у Євсузi, сторож Євсузької МТС. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 22 

серпня 1942 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛИЧКО Павло Петрович, 1907 р. народ-
ження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Лисичанську, 
технiк Пiвнiчдондресу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1945 року за-
суджений до 15 р. позбавлення волi. 11 червня 1955 
року Вiйськовою прокуратурою Київського вiйсь-
кового округу вирок скасовано, справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ВЕЛИЧКО Петро Григорович, 1878 р. на-
родження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова.  Проживав у Варварiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 26 листопада 
1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 27 лютого 1934 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 
роцi. 

ВЕЛИЧКО Петро Тимофiйович, 1893 р. на-
родження, с.Курячiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Талове 
Краснодонського р-ну, крiпильник шахти № 10. До-
нецьким обласним судом 19 лютого 1938 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ВЕЛИЧКО Пилип Онисимович, 1916 р. на-
родження, с.Баштанка Баштанського р-ну Микола-
ївської обл., українець, освiта початкова. Вiйсько-
вослужбовець, рядовий команди бронепоїзда №10. 
До призову в армiю проживав в смт Штерiвка Крас-
нолуцької мiськради. Вiйськовим трибуналом 12 
армiї 16 червня 1942 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ВЕЛИЧКО Семен Олексiйович, 1915 р. на-
родження, м.Антрацит, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 183 окремого авто-
батальйону. Вiйськовим трибуналом 83 району 
авiацiйного базування 23 лютого 1943 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВЕЛИЧКО Серафим Мусiйович, 1913 р. на-
родження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Стрiльцiвцi, те-
сляр конезаводу № 61. Старобiльським окружним 
судом 20-21 листопада 1934 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕЛИЧКО Тихiн Микитович, 1899 р. на-
родження, с.Богдановка Великомихайловського    
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Первомай-
ської мiськради, робiтник шахти № 4-6 "Карбонiт". 
Арештований 14 травня 1942 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 6 липня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВЕЛИЧКО Федiр Олександрович, 1921 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Євсузi, колгоспник  
к-пу iм.Ворошилова. 10 лютого 1939 року арешто-
ваний за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 28 червня 1939 року спра-
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ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

ВЕЛИЧКО Юрдан Стоянович, 1887 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, городник пiдсобного госпо-
дарства з-ду "Кокс" № 1. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВЕЛЬГАУК Якiв Якович, 1887 р. народжен-
ня, Таврiйська губернiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, шорник агрокомбiнату. Арештований 10 груд-
ня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй  
агiтацiї.  28 грудня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1932 
роцi.   

ВЕЛЬКЕ Ерiх Августович, 1914 р. народ-
ження, с.Садки-Строївка Макарiвського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, робiтник шахти № 8-9. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВЕЛЬТЕРЛIХ Карл Карлович, 1889 р. на-
родження, к.Марiєнфельд Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
тесляр к-пу iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛЬТЕРЛIХ Фрiдрiх Карлович, 1904 р. 
народження, к.Весела Синельникiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, робiтник радгоспу "Антраци-
тiвський". Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВЕЛЬТИЩЕВ Василь Iванович, 1909 р. на-
родження, м.Красний Сулiн Ростовської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, iнструктор мiськкому КП(б)У. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1962 роцi.    

ВЕЛЬФЛЕ Цезар Германович, 1882 р. на-
родження, м.Лодзь, Польща, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, машинiст коксохi-
мiчного з-ду. Донецьким обласним судом 22 люто-
го 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕЛЬЦ Генрiх Матвiйович, 1890 р. народ-
ження, Австрiя, австрієць, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, токар з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року ухвалено постанову про вислання 
за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕЛЬЦ Конрад Генрiхович, 1915 р. народ-
ження, Австрiя, австрiєць, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 

сiчня 1938 року ухвалено постанову про вислання 
за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕЛЬЧЕВ Дмитро Федорович, 1893 р. на-
родження, с.В'ячеславка, Днiпропетровська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Стахановi, 
вчитель фiзики школи № 4. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕЛЬЧУК Микита Iллiч, 1888 р. народжен-
ня, с.Пархомiвка Володарського р-ну Київської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у с.Пер-
шозванiвка Лутугинського р-ну, рахiвник пункту 
"Заготзерно". Вiйськовим трибуналом 50 стрiлець-
кої дивiзiї 28 лютого 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Бронiслав Олександро-
вич, 1902 р. народження, с. Стара  Рудня Новоград-
Волинського р-ну Київської обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Веселе Старобiльського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу iм. Ворошилова. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Вацлав Францович, 
1899 р. народження, с.Улянiвка Житомирського    
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Новорозсош Новопсковського р-ну, кол-
госпник к-пу "Ударник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу.  Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1968 роцi.   

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Дем'ян (Домiнiк) Йоси-
пович, 1900 р. народження, с.Василiвка Мархлев-
ського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Новоселiвське Сватiвського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу "Комсомолець". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Домiнiк (Дем'ян) Iвано-
вич, 1888 р. народження, с.Василiвка Мархлевсько-
го р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Наугольне Сватiвського р-ну, кол-
госпник к-пу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Iван Антонович, 1889 р. 
народження, с.Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Третякiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Заповiт Ленiна". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Iван Домiнiкович, 1902 р. 
народження, с.Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Новорозсош Новопсковського р-ну, колгоспник  
к-пу "Ударник". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу.  Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1906 р. 
народження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Га-
расимiвка Станично-Луганського р-ну, тракторист 
к-пу iм.Калiнiна. Особливою нарадою при НКВС 



Назвемо всіх поіменно 
 

 469

СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10  р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Йосип Кирилович, 1882 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник     
к-пу iм.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1968 роцi.   

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Леонiд Йосипович, 1918 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта н/середня. Проживав у 
с.Шульгинка Старобiльського р-ну, не працював. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лютого 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Люцiан (Лука) Йосипо-
вич, 1902 р. народження, с.Рад-Болярка Пулинсько-
го р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Свiтле Старобiльського р-ну, чорно-
роб зернорадгоспу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНГЛОВСЬКИЙ Сатар Iванович, 1911 р. 
народження, с.Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Царiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сазонова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНДЕРОВИЧ Давид Абрамович, 1895 р. 
народження, м.Луганськ, єврей, освiта вища. Про-
живав у Луганську, викладач фiзики СШ № 7. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу i нас-
тупного дня страчений. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВЕНДЕРОВИЧ Тамара Якiвна, 1901 р. на-
родження, м.Луганськ, вiрменка, освiта середня. 
Проживала в Луганську, бiблiотекар СШ № 7. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 16 лютого 1938 
року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1957 роцi.    

ВЕНДЛАНД Василь Тимофiйович, 1900 р. 
народження, к.Сорочине Петрикiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, конюх мiськвiддiлу зв'язку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВЕНДЛАНД Едуард Тимофiйович, 1888 р. 
народження, к.Сорочине Петрикiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у кол.с.Улянiвка Новоганнiвської сiльради 
Краснодонського р-ну, селянин-одноосiбник. Коле-
гiєю ОДПУ 23 лютого 1930 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНДЛАНД Євген Тимофiйович, 1899 р. 
народження, к.Сорочине Петрикiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Переможне Лутугинського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Енгельса. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 30 жовтня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНДЛАНД Микола Тимофiйович, 1906 р. 
народження, х. Мирний, Новомиколаївський р-н За-
порiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Переможне Лутугинського р-ну, завiдуючий ма-
газином сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНДЛАНД Розалiя Ертманiвна (Артемiв-
на), 1901 р. народження, к.Шенфельд Таганрозько-
го р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiм-
кеня, освiта початкова. Проживала в с.Переможне 
Лутугинського р-ну, бригадир к-пу iм.Енгельса. Ре-
пресована двiчi. Арештована 20 листопада 1937 ро-
ку як дружина репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 23 грудня 1937 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнена. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована вiдповiдно 
у 1937 i 1964 роках.   

ВЕНЗОВСЬКИЙ Дмитро Адамович, 1891 р. 
народження, м.Житомир, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, десятник склозаводу 
Пролетар".  Комiсiєю  НКВС  i  Прокуратури  СРСР 
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 15 жовтня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ВЕНЗОВСЬКИЙ Станiслав Станiславович, 
1917 р. народження, м.Новодружеськ Лисичанської 
мiськради, нiмець. Проживав у Новодружеську, ро-
бiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕНТЛЯНД Артур Вiльгельмович, 1908 р. 
народження, к.Нейманiвка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Курячiвка Маркiвського р-ну, тракторист к-пу 
"Б iль шо в ик  У кр а їни ". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ВЕНЦИК Франц Йосипович, 1890 р. народ-
ження, м.Львiв, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Лисичанську, швейцар при клубi з-ду "Проле-
тар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1955 роцi.    

ВЕРБЕЦЬКИЙ (ВЕРБИЦЬКИЙ) Кузьма 
Степанович, 1896 р. народження, с.Чмирiвка Ста-
робiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Старобiльську, бухгалтер Покровсь-
кого зернотехнiкуму. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 4 червня 1933 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 25 
жовтня 1933 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 грудня 1937 року  засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках.   

ВЕРБИК Дем'ян Федотович, 1904 р. народ-
ження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, кучер ва-
гоноремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 21 жовтня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ВЕРБИК Степан Пилипович, 1911 р. народ-
ження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 13 грудня 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 27 березня 1942 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ВЕРБИК Федiр Михайлович, 1894 р. народ-
ження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, селянин-одноосiбник. Арештований 18 
квiтня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 31 травня 1933 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.   

ВЕРБИЦЬКА Зiнаїда Олексiївна, 1890 р. на-
родження, с.Котове, Харкiвська обл., українка, освi-
та середня. Проживала в м.Луганську, лаборант 
мiськсанстанцiї. Арештована 2 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 травня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

ВЕРБИЦЬКА Парасковiя Михайлiвна, 
1896 р. народження, м.Старобiльськ, українка, освi-
та початкова. Проживала в Старобiльську, кухар 
їдальнi сiльпо. Арештована 3 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 4 жовтня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1943 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Андрiй Флорiанович, 1887 р. 
народження, с.Гайдаки Волочиського р-ну Вiнни-
цької обл.,  поляк, неписьменний. Проживав у  кол. 
с. Малярiвка Краснопiльської сiльради Маркiвсько-
го р-ну, колгоспник к-пу "Червоний орач". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Антон Антонович, 1904 р. 
народження, с.Базалiя Базалiйського р-ну Вiнниць-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ба-
хмутiвка Новоайдарського р-ну, швець к-пу iм.Бу-
дьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Антон Iванович, 1902 р. на-
родження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнницької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Валуй-
ське Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу 
"Свiй труд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Василь Єгорович, 1911 р. 
народження, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, зчiплювач вагонiв зал.ст. 
Штерiвка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi 11 грудня 1938 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Вiталiй Домiнiкович, 1906 р. 
народження, с.Чехiвцi Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., поляк. Проживав у смт Бiловодськ, кол-
госпник к-пу iм.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокура-

тури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Владислав Петрович, 1913 р. 
народження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ве-
селе Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоний хлiбороб". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Войтко Ксаверiйович, 1913 р. 
народження, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Малохатка Старобiльського р-ну, робiтник рад-
госпу iм.Артема. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Григорiй Єрмолайович, 
1897 р. народження, Польща, українець, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, iнженер-електрик     
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Григорiй Iванович, 1905 р. 
народження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, 
робiтник радгоспу iм.Шевченка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 14 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Iван Микитович, 1904 р. 
народження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у Хру-
стальному, крiпильник шахти "Сталiнський вибiй". 
Донецьким обласним судом 8 грудня 1935 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Iван Степанович, 1905 р. 
народження, с.Лiсiвка Андрушiвського р-ну Київсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Новоспасiвка Бiловодського р-ну, об'їждчик коне-
заводу № 87. Донецьким обласним судом 10 берез-
ня 1936 року засуджений до 1 р. 6 м-цiв позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Йосип Войцехович, 1894 р. 
народження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Троїцьке, техпрацiвник райвиконкому. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Йосип Iванович, 1891 р. на-
родження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Валуй-
ське Станично-Луганського р-ну, колгоспник к-пу 
"Свiй труд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Леонтiй Олександрович, 
1898 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
стрiлочник зал.ст. Штерiвка. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.   
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ВЕРБИЦЬКИЙ Мар'ян Францович, 1898 р. 
народження, с.Людвикiвка Волочиського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у  
с. Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, облiковець    
к-пу iм.Будьонного. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Михайло Павлович, 1878 р. 
народження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, 
тесляр к-пу iм.1 Травня. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Олексiй Антонович, 1904 р. 
народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова.  Проживав у м.Лисичансь-
ку, молодший стрiлочник зал.ст. Лисичанськ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. 19 лютого 1940 року 
Постановою УНКВС по Донецькiй обл. вирок ска-
совано, справу припинено за недоведенiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1940 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Олексiй Олексiйович, 1898 р. 
народження, Польща, українець.  Проживав у м.Лу-
ганську, пенсiонер. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Павло Арсентiйович, 1921 р. 
народження, с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 152 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 50 стрiлецької дивiзiї 24 серпня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Павло Дмитрович, 1900 р. 
народження, смт Нижня Дуванка Сватiвського       
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, сторож к-пу "Полiтвiддiл". Арештований 
17 вересня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянських висловлюваннях. 6 травня 1942 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Петро Iванович, 1899 р. на-
родження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1970 
роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Петро Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 524 окремого зенiтно-артилерiйського ди-
вiзiону. Вiйськовим трибуналом 246 стрiлецької ди-
вiзiї 24 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 серпня 1941 року. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Сергiй Григорович, 1886 р. 
народження, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
тимчасово не працював. Арештований 23 сiчня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 30 березня 1942 року справу припинено за недо-

веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ВЕРБИЦЬКИЙ Тихiн Данилович, 1872 р. 
народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Куземiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 сiчня 1931 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРБИЦЬКИЙ Трохим Данилович, 1884 р. 
народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
сторож школи № 2. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ВЕРБIН Митрофан Васильович, 1894 р. на-
родження, с.Сучкiно, Курська губернiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, завi-
дуючий магазином шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.   

ВЕРБIС Фрiдрiх Карлович, 1891 р. народ-
ження, с.Василiвка Олександрiвського р-ну Запорi-
зької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Переможне Лутугинського р-ну, ветсанiтар к-пу 
iм.Тельмана. Арештований 3 липня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 серпня 
1942 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ВЕРБОВСЬКИЙ Iван Олександрович, 1896 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, працiвник прилавка. Ко-
легiєю Донецької ГубЧК 15 червня 1920 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВЕРБОВСЬКИЙ Микола Олександрович, 
1894 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, продавець мага-
зину "Гастроном" № 4. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл.7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВЕРВЕЙКО Василь Євдокимович, 1924 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
н/середня. Проживав у Бiлокуракиному, не працю-
вав. Вiйськовим трибуналом Казанського гарнiзо-
ну, Росiйська Федерацiя, 24 листопада 1943 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. 29 грудня 1943 
року Вiйськовим трибуналом Приволзького вiйсь-
кового округу вирок скасовано, справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ВЕРВЕКIН Тихон Микитович, 1913 р. на-
родження, с.Грушове Богучарського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, рядовий 148 стрiле-
цького полку. До призову проживав у м.Антрацитi. 
Вiйськовим трибуналом 50 стрiлецької дивiзiї 8 че-
рвня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 25 жовтня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР строк покарання знижено 
до 3 р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕРГЕР Вiльгельм Фрiдрiхович, 1886 р. на-
родження, х. Рудкiвський, Житомирський р-н Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Лозне Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу iм.Ле-
нiна. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 1937 
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року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ВЕРГОВСЬКИЙ Ерiх Едуардович, 1903 р. 
народження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, робiтник шахти № 12. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ВЕРГУН Прокiп Федорович, 1895 р. народ-
ження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, неписьменний. Проживав у Вовчоярiвцi, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". Арештований 2 травня 1938 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 5 сiчня 1939 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ВЕРЕМЕЄНКО Артем Павлович, 1930 р. 
народження, с.Верхня Орiхiвка Лутугинського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Орiхiвцi, школяр, учень 3-го класу. Ареш-
тований 25 березня 1943 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 22 квiтня 1943 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВЕРЕМЕЄНКО Вiра Феофанiвна, 1917 р. 
народження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Кам'янцi, 
колгоспниця к-пу "Червоний прапор". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 25 листопа-
да 1943 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

ВЕРЕМЕЄНКО Захар Оникiйович, 1896 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, робiтник шахти "Альберт". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВЕРЕМЕЄНКО Микола Сергiйович, 1911 р. 
народження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 441 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 6 армiї 11 листопада 1941 року засуд-
жений до розстрiлу. Вирок виконано 16 листопада 
1941 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ВЕРЕМЕЄНКО Михайло Iванович, 1901 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 887 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 211 стрiлецької дивiзiї 20 вересня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ВЕРЕМЕЙЧУК Олександр Леонтiйович, 
1877 р. народження, с.Малий Скнит Славутського 
р-ну Вiнницької обл., українець, неписьменний. 
Проживав у кол.с.Зелененьке Ребрикiвської сiльра-
ди Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу "Черво-
ний Луч". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1971 роцi.   

ВЕРЕНТIНА Клавдiя Матвiївна, 1912 р. на-
родження, с.Верхопеньє Iвнянського р-ну Курської 

обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, домогосподарка. Арештована 23 березня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 25 березня 1942 року справу припинено за вiд-
сутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВЕРЕСКУН Марта Лаврентiївна, 1914 р. 
народження, к.Катериненталь, Одеська обл., нiмке-
ня, освiта початкова. Проживала в с.Новоспасiвка 
Бiловодського р-ну, прибиральниця сiльської шко-
ли. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 26 сiчня 1942 року засуджена до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ВЕРЕТЕЙКIНА Лiдiя Пилипiвна, 1916 р. 
народження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Смоляни-
новому, не працювала. Арештована 12 квiтня 1943 
року за звинуваченням у шпигунствi. 29 серпня 
1943 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ВЕРЕТЕЙКО Олександр Давидович, 1912 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта середня. 
Проживав у Стахановi, плановик контори "Загот-
зерно". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 16 сiчня 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Захар Федорович, 1894 р. 
народження, с.Тев'яшеве Новопсковського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Тев'яшевому, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 сiчня 1933 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВ Наум Миколайович, 
1860 р. народження, с.Оленiвка Артемiвського р-ну 
Донецької обл., українець, неписьменний. Прожи-
вав у с.Красне Краснодонського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 18 лютого 1930 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйнiй агiтацiї. 22 
квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ВЕРЕТЕННИКОВ Тихiн Микитович, 1924 р. 
народження, с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у Танюшiвцi, 
колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". Арештований 16 
квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 12 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕРЕТЕННИКОВА Олена Панасiвна, 1910 р. 
народження, с.Тев'яшеве Новопсковського р-ну, ро-
сiянка, освiта початкова. Проживала в Тев'яшевому, 
прибиральниця сiльської школи. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької обл. 20 травня 1943 
року засуджена до розстрiлу. 24 липня 1943 року 
Президiєю Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ВЕРЕТЮК Михайло Стахович, 1890 р. на-
родження, с.Клинини Волочиського р-ну Вiнниць-
кої  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Маркiвка, конюх к-пу iм.Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕРЕТЮК Петро Антонович, 1913 р. наро-
дження, с.Клинини Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с. Бонда-
рiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Красi-
на. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ВЕРЕТЮК Тимофiй Войцехович, 1895 р. 
народження, с.Клинини Волочиського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Маркiвка, конюх к-пу iм.Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕРЕЩАЄВ Григорiй Веденiйович, 1907 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 3 батальйону 9 бригади морської пiхоти. 
Вiйськовим трибуналом Керченської вiйськовомор-
ської бази Чорноморського флоту 20  жовтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

ВЕРЕЩАК Микола Кузьмич, 1916 р. народ-
ження, с.Лиман Решетилiвського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Ли-
сичанську, робiтник шахти iм.Крупської. Лугансь-
ким обласним судом 16 липня 1939 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ВЕРЕЩИНСЬКИЙ Мар'ян Улянович, 1915 р. 
народження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу 
"Красний Луч". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕРЕЩИНСЬКИЙ Роман Йосипович, 1919 р. 
народження, с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник  
к-пу iм.Петровського. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР  22 лютого 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ВЕРЕЩИНСЬКИЙ Станiслав Йосипович, 
1910 р. народження, с.Шляхове Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Петровського. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ВЕРЕЩИНСЬКИЙ Станiслав Юлiанович, 
1908 р. народження, с.Сiльце Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, колгоспник к-пу 
"Красний Луч". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ВЕРЖАКОВСЬКИЙ Адам Йосипович, 1908 р. 
народження, с.Козин Iзяславського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Пере-
вальську, наваловiдбiйник шахти № 4. Комiсiєю 

НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕРЖАКОВСЬКИЙ Петро Антонович, 
1901 р. народження, с.Козин Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Перевальську, десятник шахти iм.Сталiна. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ВЕРЖАКОВСЬКИЙ Степан Антонович, 
1903 р. народження, с.Козин Iзяславського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Перевальську, тесляр житлового вiддiлу шахти 
iм.Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРЖБИЦЬКА Янiна Антонiвна, 1900 р. 
народження, с.Немиринцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., полька, освiта початкова. Проживала 
в с.Михайлiвка Новоайдарського р-ну, колгоспниця 
к-пу iм.Артема. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджена до розстрi-
лу. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ВЕРЖБИЦЬКИЙ Георгiй Тимофiйович, 
1900 р. народження, м.Одеса, бiлорус, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Старобiльську, десятник мiс-
цевгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРЖБИЦЬКИЙ Леонiд В'ячеславович 
(Мечиславович), 1907 р. народження, с-ще рудни-
ка "Вiтка" Донецької обл., поляк, освiта середня.  
Член ВКП(б) у 1926-1937 рр. Проживав у смт Ми-
хайлiвка Ровенькiвської мiськради, машинiст вруб-
машини шахти № 30-35. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 5 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВЕРЖБИЦЬКИЙ Михайло Йосипович, 
1897 р. народження, с.Гречана Проскурiвського     
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Про-
живав у с.Лантратiвка Троїцького р-ну, робiтник за-
лiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 8 грудня 1937 
року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕРЖБОВСЬКИЙ Олександр Казимиро-
вич, 1898 р. народження, м.Луганськ, нiмець, освi-
та початкова. Проживав у м.Краснодонi, годинни-
кар-приватник. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВЕРЖИКОВСЬКИЙ Йосип Романович, 
1905 р. народження, с.Рогачiв Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, майстер олiйного з-ду № 7. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРЗУН Iван Петрович, 1904 р. народжен-
ня, с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Дем'янiвцi, колгосп-
ник к-пу "Прапор працi". 8 липня 1934 року вiдiбра-
но пiдписку про невиїзд - звинувачувався в антира-
дянськiй агiтацiї. 12 вересня 1934 року виправда-



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 474

ний народним судом  Бiлокуракинського р-ну. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕРИГА (ВЕРИГО) Олександр Iполито-
вич, 1881 р. народження, м.Полоцьк, Бiлорусь, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Петрiвка 
Станично-Луганського р-ну, коваль-приватник. 
Арештований 1 листопада 1930 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 6 травня 1931 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ВЕРИГО (ВЕРИГА) Iван Iполитович, 1910 р. 
народження, м.Полоцьк, Бiлорусь, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, слухач курсiв 
Автодору. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 листопада 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕРИЖНИКОВ Микола Михайлович, 1908 р. 
народження, м.Шостка Шосткинського р-ну Сумсь-
кої обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Пет-
ровське Краснолуцької мiськради, начальник цеху 
з-ду № 59. Репресований двiчi. Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР 31 травня 1940 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 17 серпня 
1949 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1956 роцi.    

ВЕРИНСЬКИЙ Iван Григорович, 1911 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськ-
ради, помiчник машинiста шахти № 17 iм.Фрунзе. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕРНЕР Густав Карлович, 1915 р. народ-
ження, к.Iванiвка Коростенського р-ну Житомирсь-
кої обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, крiпильник 
шахти № 10. Донецьким обласним судом 20 сiчня 
1939 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕРНЕР Ернст Михайлович, 1898 р. народ-
ження, м.Мiнськ, Бiлорусь, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Олександропiль Бiлокуракинсько-
го р-ну, столяр к-пу iм.VII з'їзду Рад. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРНЕР Ефрум Адамович, 1897 р. народ-
ження, с.Тартачок Мархлевського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Яковлєва. 
Донецьким обласним судом 4 березня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ВЕРНЕР Карл Густавович, 1904 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Про-
живав у м.Луганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року ухвалено постанову про вислан-
ня за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕРНЕР Олександр Генрiхович, 1894 р. на-
родження, м.Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, токар з-ду iм.20-рiччя 

Жовтня. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

ВЕРНИГОРА Анастасiя Маркiвна, 1916 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Ровеньки, службовка хлiбозаводу. Арештована 20 
квiтня 1943 року за звинуваченням у причетностi 
до агентури нiмецької розвiдки. 8 червня 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ВЕРНИКОВИЧ Олександр Антонович, 
1900 р. народження, смт Плещеницi Плещеницько-
го р-ну Мiнської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Червона Поляна Антра-
цитiвського р-ну, робiтник радгоспу "Партизан". 
Арештований 27 травня 1938 року за звинувачен-
ням у шпигунствi. 8 березня 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1939 роцi.    

ВЕРОВСЬКА Євдокiя Полiкарпiвна,     
1896 р. народження, с.Малокостянтинiвка Пере-
вальського р-ну, українка, освiта початкова. Про-
живала в Малокостянтинiвцi, домогосподарка. Вiй-
ськовим трибуналом Луганського гарнiзону 17 лю-
того 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ВЕРОВСЬКА Уляна Федосiвна, 1910 р. на-
родження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в Бугаївцi, домо-
господарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року засу-
джена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ВЕРОВСЬКИЙ Iван Корнiйович, 1901 р. 
народження, с.Малокостянтинiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ма-
локостянтинiвцi, шорник к-пу iм.Молотова. Ареш-
тований 4 березня 1938 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 13 грудня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ВЕРОВСЬКИЙ Кузьма Амосович, 1894 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Бугаївцi, 
не працював. Донецьким обласним судом 23 сiчня 
1937 року засуджений  до 5 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1965 роцi.    

ВЕРОВСЬКИЙ Павло Ксенофонтович, 
1905 р. народження, смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Ящикове Перевальського р-ну, гiрничий майстер 
шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.    

ВЕРСIН Семен Iванович, 1891 р. народжен-
ня, ст-ця Успенська Новопокровського р-ну Крас-
нодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Петровське Крас-
нолуцької мiськради, робiтник з-ду № 59. Арешто-
ваний 25 квiтня 1935 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 21 травня 1935 року справу 
припинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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ВЕРТАЙ Євдокiя Михайлiвна, 1888 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новоми-
кiльському, без певних занять. Луганським облас-
ним судом 18 липня 1946 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ВЕРТАЛА Олександра Захарiвна, 1884 р. 
народження, м.Сватове, українка, неписьменна. 
Проживала в Сватовому, без певних занять. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1989 роцi.    

ВЕРТЕПА Андрiй Дмитрович, 1894 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у  Калино-
вому, голова селищної Ради. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВЕРТЕПА Клавдiя Захарiвна, 1904 р. народ-
ження, м.Алмазна Стахановської мiськради, україн-
ка, освiта вища. Проживала в м.Стахановi, вчитель-
ка СШ № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської обл.  7 квiтня  1953 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ВЕРТЕПА Олександр Андрiйович, 1922 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Калиново-
му, слюсар шахти "Альберт". Арештований 6 черв-
ня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 7 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВЕРТЕПА Олексiй Васильович, 1924 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, кур-
сант навчального батальйону. Вiйськовим трибуна-
лом 59 стрiлецької дивiзiї 2 лютого 1944 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1974 роцi.    

ВЕРТЕПА Петро Кирилович, 1884 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у  Калиновому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 23 жовтня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 28 червня 1931 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ВЕРТЕПА Семен Петрович, 1902 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у м.Попасна, по-
мiчник начальника дистанцiї колiї зал.ст.Попасна. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 
квiтня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВЕРТЕПА Юхим Кирилович, 1886 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
оглядач вагонiв зал.ст. Iрмине. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 5 сiчня 1944 
року засуджений до  6 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ВЕРТЕПА Юхим Павлович, 1887 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-

нець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВЕРТIЄВ Василь Вiкторович, 1877 р. народ-
ження, с.Андрiївка Снiжнянської мiськради Доне-
цької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, тех-
працiвник Хрустальненської лiкарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ВЕРТIЄВ Микола Васильович, 1906 р. на-
родження, с.Андрiївка Снiжнянської мiськради До-
нецької обл., українець, освiта середня. Проживав у 
смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинського р-ну, 
iнспектор шкiл райвно. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВЕРТIЄВ Яким Володимирович, 1883 р. на-
родження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Хрус-
тальному, возiй пекарнi при шахтi № 7-8. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 21 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1973 роцi.   

ВЕРТМАН Генрiх Фрiдрiхович, 1914 р. на-
родження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної 
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий 161 будiвельно-
го батальйону. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ВЕРТМАН Емiль Карлович, 1909 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець, освiта н/вища. 
Проживав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕРТМАН Карл Карлович, 1907 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, рахiвник к-пу 
iм.К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1963 роцi.    

ВЕРТМАН Карл Фрiдрiхович, 1891 р. на-
родження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної 
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав за мiсцем народження, не працював. 
Спецколегiєю Донецького обласного суду 31 сiчня 
1937 року засуджений до 5 р.позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕРТНИК Леопольд Якович, 1892 р. народ-
ження, Угорщина, югослав, освiта н/середня. Про-
живав у м.Лисичанську, крiпильник шахти № 1-2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 липня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕРТОЛА Анатолiй Васильович, 1925 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу iм.Бу-
дьонного. Вiйськовим трибуналом Саратовського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 ро-
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ку засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.   

ВЕРХ Готлiб Кiндратович, 1890 р. народ-
ження, к.Радецька Буда Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта по ча т ко в а . Проживав у 
с.Ка би ч iвка  Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"12 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРХ Евальд Адольфович, 1896 р. народ-
ження, с.Буда-Бобринецька Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Н о в о бо р о в е Старобiльського р-ну, колгоспник 
к-пу "Шлях Ленiна". Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 28 грудня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1986 роцi.    

ВЕРХ Отто Кiндратович, 1887 р. народжен-
ня, к.Радецька Буда Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Каби-
чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Новий 
колос". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ВЕРХОВИЙ Дмитро Костянтинович, 1897 р. 
народження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ровень-
ки, тимчасово не працював. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ВЕРХОВОД Андрiан Денисович, 1888 р. на-
родження, смт Новопсков, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Новопсковi, конюх райземвiддi-
лу. 16 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

ВЕРХОВОД Василь Володимирович, 1893 р. 
народження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, завгосп контори "Донбасторгу". Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 25 жовтня 
1933 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВЕРХОВОД Василь Матвiйович, 1894 р. на-
родження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, сто-
рож медбази. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВЕРХОВОД Василь Петрович, 1906 р. на-
родження, смт Новопсков, українець, освiта почат-
кова. Проживав на кол.х. Дубовець, Новопсковсь-
кий р-н,селянин-одноосiбник.Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 25 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ВЕРХОВОД Єгор Iванович, 1908 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новопсковi, завiдуючий МТФ к-пу 
iм.Куйбишева. Вiйськовим трибуналом Лугансько-
го гарнiзону 7 серпня 1947 року засуджений до     

10 р. позбавлення волi. 4 сiчня 1955 року Вiйсько-
вим трибуналом Київського вiйськового округу 
справу повернено на дослiдування. 26 лютого 1955 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1955 
роцi. 

ВЕРХОВОД Iван Абрамович, 1895 р. народ-
ження, х. Ожогiн, Неклиновський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, 
контролер пункту "Заготзерно". Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 листопада 1932 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

ВЕРХОВОД Iван Гаврилович, 1906 р. на-
родження, смт Новопсков, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Новопсковi, селянин-одноосiб-
ник. Донецьким обласним судом 10 березня 1936 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1964 роцi.    

ВЕРХОВОД Iван Iванович, 1894 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новопсковi, тесляр Старобiльської 
лiсобази. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРХОВОД Микита Павлович, 1864 р. на-
родження, смт Новопсков, українець, освiта почат-
кова. Проживав у кол.с.Солодке Нижньопокровсь-
кої сiльради Старобiльського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВЕРХОВОД Михайло Микитович, 1890 р. 
народження, с.Караван-Солодкий Маркiвського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ка-
раванi-Солодкому, селянин-одноосiбник. Арешто-
ваний 21 квiтня 1931 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рi-
шення у справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.   

ВЕРХОВОД Онисим Абрамович, 1892 р. на-
родження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, робi-
тник 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi Моск-
ва-Донбас.Арештований 10 листопада 1936 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 
1937 року виправданий Лiнiйним судом Московсь-
ко-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1937 роцi.  

ВЕРХОВОД Павло Олександрович, 1913 р. 
народження, м.Старобiльськ, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, командир вiддiлен-
ня кулеметної роти 566 стрiлецького полку. Вiй-
ськовим трибуналом 1 армiї 25 листопада 1942 року 
засуджений до розстрiлу. 24 грудня 1942 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ВЕРХОВОД Петро Микитович, 1896 р. на-
родження, кол.с.Солодке Нижньопокровської сiль-
ради Старобiльського р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, 
коваль Литвинiвської МТС. Репресований двiчi. 8 
жовтня 1931 року Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРХОВОД Пилип Олександрович, 1902 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Новопсковi, селянин-одно-
осiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовт-
ня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕРХОВСЬКИЙ Анатолiй Iллiч, 1899 р. на-
родження, смт Яновичi Вiтебської обл., Бiлорусь, 
єврей, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
копiювальник з-ду Наркомату шляхiв. Арештова-
ний 4 травня 1938 року за звинуваченням у шпи-
гунствi. 9 липня 1938 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1938 роцi.   

ВЕРХОВСЬКИЙ Михайло Пилипович, 
1907 р. народження, м.Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Новоукраїнка Ровень-
кiвської мiськради, колгоспник к-пу "Вперед Чер-
воний Прапор". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВЕРЧАКОВ Степан Iванович, 1885 р. наро-
дження, с.Пiдгiрне Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, бджоляр к-пу "Москва-Донбас". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ВЕРШИНIН Василь Петрович, 1905 р. на-
родження, с.Велика Донщинка Клєтського р-ну Во-
лгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Артемiвську Пере-
вальського р-ну, десятник навантаження шахти     
№ 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

ВЕСЕЛИЙ Мойсей Самiйлович, 1893 р. на-
родження, с.Чубарi Рiпкинського р-ну Чернiгiвської 
обл., єврей, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
коваль шахти № 12 "Брянка". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 19 вересня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 20 вересня 1937 ро-
ку. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕСЕЛОВА Катерина Костянтинiвна, 1902 р. 
народження, с.Нiкольське Старицького р-ну Калi-
нiнської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Луганську, домогоспо-
дарка. Луганським обласним судом 4 листопада 
1948 року засуджена  до 25 р. позбавлення волi. 4 
квiтня 1955 року Верховним судом УРСР строк по-
карання знижено до 10 р. Реабiлiтована у 1992 роцi.   

ВЕСЕЛОВСЬКА Ганна Василiвна, 1898 р. 
народження, с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Михайлю-
ках, шкiльна вчителька. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 27 квiтня 1943 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ВЕСЕЛОВСЬКА Олександра Миколаївна, 
1894 р. народження, с.Олексiївка Новоайдарського 

р-ну, українка, освiта середня. Проживала в с.Ца-
рiвка Новоайдарського р-ну, завiдуюча НСШ. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня 1943 
року засуджена до 3 р. позбавлення волi.  Реабiлiто-
вана у 1992 роцi.    

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Болеслав Францович, 
1903 р. народження, смт Городок Городоцького     
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Андрiївка Сватiвського р-ну, бджоляр    
к-пу iм.1 Травня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.   

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Iван Антонович, вiн же 
ЩЕРБАКОВ Якiв Васильович, 1889 р. народжен-
ня, с.Пiльна Вовчанського р-ну Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
вантажник коксових печей хiмзаводу № 14. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Казимир Антонович, 
1918 р. народження, с.Бокиївка Чорноострiвського 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської 
мiськради, коногон шахти № 28-29. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Михайло Олександро-
вич, 1888 р. народження, с.Новокраснянка Кремiн-
ського р-ну, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Рубiжне, арматурник "Iндустрбуду". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Федiр Федорович, 1910 р. 
народження, с.Комарцево Чернянського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, агент-пос-
тачальник з-ду "Пролетар". Луганським обласним 
судом 14 сiчня 1949 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВЕСЕЛЬЄВ Петро Олексiйович, 1912 р. на-
родження, с.Ясенки Ясеновського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, вантажник хлiбоза-
воду № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 10 березня 1942 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Альфред Антонович, 1904 р. 
народження, с.Стара Шийка Троянiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Царiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сазонова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Iван Антонович, 1896 р. 
народження, с.Стара Шийка Троянiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник     
к-пу iм.XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
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стрiлу. Вирок виконано 5 лютого 1938 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.   

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Казимир Адольфович, 
1893 р. народження, с.Явне Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Маркiвка, робiтник радгоспу "Маркiвський". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Камiль Адамович, 1909 р. 
народження, с.Грузливець Мархлевського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, працiвник Сватiвської психлiкарнi. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Леонтiй Антонович, 1902 р. 
народження, х. Корчiвка, Житомирський р-н Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, пожежник к-пу 
iм.XVII партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Рафаїл Йосипович, 1896 р. 
народження, с.Полiянiвка Новоград-Волинського  
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Преображенне Сватiвського р-ну, тесляр    
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕСЕЛЬСЬКИЙ Станiслав Теофiлович, 
1907 р. народження, с.Буда-Бобриця Пулинського 
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Нижнiй Суходiл Новоайдарського р-ну, 
коваль к-пу iм.20-рiччя Жовтня. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕСНЯНЦЕВ Афiноген Яремович, 1870 р. 
народження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Макартети-
ному, селянин-одноосiбник. Арештований 30 лис-
топада 1930 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 20 березня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

ВЕСНЯНЦЕВ Iлля Власович, 1907 р. народ-
ження, с.Ма ка р те ти не Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макарте-
тиному, селянин-одноосiбник. Арештований 10 бе-
резня 1931 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 1 червня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВЕСНЯНЦОВ Тимофiй Єрмолайович, 1870 р. 
народження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Макартети-
ному, селянин-одноосiбник. Арештований 19 сiчня 
1931 року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 
26 березня 1931 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1931 роцi.   

ВЕСТОРОБСЬКИЙ Єгор Андрiйович, 1916 р. 
народження, с-ще Миколаївка Попаснянського      
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-

бовець, рядовий 407 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 78 стрiлецької дивiзiї 9 червня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1990 роцi.    

ВЕТЛИЦИН Олександр Гаврилович, 1905 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Юр'їв-
ка Лутугинського р-ну, рахiвник контори тресту 
"Промвугiлля". Арештований 21 липня 1930 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 15 серпня 1930 року звiльнений 
пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтований у 1998 
роцi.  

ВЕТМАЙЄР (ВIТМАЄР) Адольф Генрiхо-
вич, 1884 р. народження, с.Нова Романiвка Ново-
град-Волинського р-ну Київської обл., нiмець, освi-
та початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, коваль к-пу iм.Комiнтерну. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ВЕТОХА Роман Микитович, 1906 р. народ-
ження, с.Брусiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Брусiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Луганським обласним судом 23 жовтня 
1940 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ВЕТОШКIН Тимофiй Семенович, 1901 р. 
народження, с.Постiйне Деражнянського р-ну 
Рівненської обл., українець. Проживав у м.Лугансь-
ку, експедитор артiлi "Металiст". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЕТУХОВ Iларiон Iєвтропович, 1869 р. на-
родження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Старобiльську, слу-
житель релiгiйного культу. 19 березня 1925 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд - звинувачувався в 
антирадянськiй агiтацiї. 22 липня 1925 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

ВЕТУХОВ Олександр Iванович, 1893 р. на-
родження, м.Старобiльськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Старобiльську, без певних занять. 
Арештований 12 листопада 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 лютого 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВЕТЦЕЛЬ Вiктор Григорович, 1914 р. на-
родження, с.Берестове Ямського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у смт Ново-
свiтлiвка Краснодонського р-ну, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВЕТЦЕЛЬ Iван Iванович, 1895 р. народжен-
ня, с.Берестове Ямського р-ну Донецької обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
старший виконроб комерцiйного вiддiлу з-ду "Дон-
сода". Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
травня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВЕФЕЛЄВ Iлля Артемович, 1914 р. народ-
ження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiя-
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нин, неписьменний. Вiйськовослужбовець. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Донського фронту 13 листопада 1942 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ВЕХТЕР Карл Карлович, 1878 р. народжен-
ня, с.Тiфенбрун Мелiтопольського р-ну Запорiзької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, бригадир гра-
барiв зал.ст. Сiмейкине. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 4 березня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.   

ВЕХТЕР Мантус Едуардович, 1916 р. народ-
ження, м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у Луганську, слюсар з-ду iм.Артема. Донець-
ким обласним судом 28 листопада 1936 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ВЕХТЕР Микола Олександрович, 1915 р. 
народження, м.Будапешт, Угорщина, єврей, освiта 
середня. Проживав у м.Красний Луч, слюсар з-ду 
гiрничого машинобудування. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 26 серпня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВЕХТЕР Олександр Данилович, 1895 р. на-
родження, с.Липове Артемiвського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Ру-
бiжне, бухгалтер Рубiжанської МТС. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕХТЕР Олександр Едуардович, 1914 р. на-
родження, м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, електрозварник з-ду "Гiр-
ничий iнструмент". Донецьким обласним судом 28 
листопада 1936 року засуджений до 3 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕХТЕР Фрiдрiх Карлович, 1917 р. народ-
ження, с.Тiфенбрун Мелiтопольського р-ну Запорi-
зької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, возiй шахти 
№ 2. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 берез-
ня  1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВЕЧЕРКО Микола Євтихiйович, 1921 р. на-
родження, с.Межирiч Лебединського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Ста-
хановi, учень iндустрiального технiкуму. Лугансь-
ким обласним судом 20 липня 1941 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВЕЧЕРЯ Iван Федорович, 1896 р. народжен-
ня, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, колгосп-
ник к-пу iм.Ворошилова. Арештований 19 вересня 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 30 листопада 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

ВЕЧIРНЯ Ольга Якiвна, 1919 р. народжен-
ня, с.Голов'ятине Смiлянського р-ну Київської обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лиси-
чанську, без певних занять. Арештована 20 грудня 

1941 року за звинуваченням у зв'язках з агентурою 
нiмецької розвiдки. 11 квiтня 1942 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВЕШКА Iван Францович, 1897 р. народжен-
ня, с.Тарнорудка Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Донцiв-
ка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшо-
вик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 16 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВЕШКО (ВЕШКА) Вiктор Рафаїлович,     
1907 р. народження, с.Тарнорудка Волочиського   
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Титарiвка Старобiльського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Сталiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЄРЬОВКIН Iван Микитович, 1913 р. на-
родження, с.Березовка Большеполянського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Ящикове Переваль-
ського р-ну, провiдник вугiльних вагонiв шахти    
№ 9. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

ВЄТРОВ Антон Федорович, 1896 р. народ-
ження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Новомикiльсь-
кому, колгоспник к-пу "Ленiнський шлях". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ВЄТРОВ Григорiй Тимофiйович, 1901 р. на-
родження, с.Корпкiно Конишевського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Бр янка , в иб iйник  шахти 
№ 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 ве-
ресня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВЄТРОВ Олександр Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Олександрiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Олек-
сандрiвцi, комбайнер к-пу iм.Ворошилова. Арешто-
ваний 9 липня 1943 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 8 сiчня 1944 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. Реабiлiтований у 1944 роцi.   

ВЄТРОВ Олексiй Никифорович, 1875 р. на-
родження, кол.с.Гуркине Комишненської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 4 квiтня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИБЛОВ Порфирiй Ананiйович, 1909 р. на-
родження, с.Велика Михайловка, Курська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, зав-
госп крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Дон-
сода". Арештований 28 квiтня 1938 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 5 сiчня 1939 року справу припинено за 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 480

вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1939 
роцi.  

ВИБОДОВСЬКИЙ Олександр Фролович, 
1888 р. народження, с.Ма ль ши но Тамбовського 
р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта н/вища. Проживав у м.Старобiльську, 
зоотехнiк райземвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВИБОРНИЙ Никифор Дмитрович, 1898 р. 
народження, кол.х. Журавка Нагольно-Тарасiвської 
селищної Ради Ровенькiвської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-
родження, коваль шахти "Сталiнський вибiй". Су-
довою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Постановою УНКВС по Луганськiй обл. вiд    
4 листопада 1939 року вирок скасовано, справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВИДИНЄЄВ Юхим Iванович, 1895 р. на-
родження, х. Ленiна, Литвиновський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Краснодонi, бухгалтер шах-
ти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВИДИШЕВ Георгiй Костянтинович, 1896 р. 
народження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, городник радгоспу 
"Гiрник" № 3. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 3 травня 1940 року засуджений до 5 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ВИДРА Павло Панасович, 1890 р. народ-
ження, с.Уткине Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Уткиному, колгосп-
ник к-пу "Свiтло села". Вiйськовим трибуналом Лу-
ганського гарнiзону 14 жовтня 1943 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВИДРА Савелiй Васильович, 1892 р. народ-
ження, с.Уткине Перевальського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Петровське Крас-
нолуцької мiськради, коваль з-ду № 59. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ВИДУТ (ВЕДУТА) Семен Максимович, 
1892 р. народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Криничне Кiровської мiськради, садiвник тресту 
примiських пiдсобних господарств. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ВИДЮК (ВЕДЮК) Кузьма Спиридонович, 
1879 р. народження, с.Дмитрiвка, Харкiвська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Попас-
на, табельник зал.ст. Попасна. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ВИКАЧКА Павло Минович, 1907 р. народ-
ження, с.Старовишково Новозибковського р-ну 

Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Алчевську, робiтник 
зал.ст. Алчевськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 10 грудня 1943 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ВИНИЧЕНКО Микола Андрiйович, 1911 р. 
народження, смт Троїцьке, українець, освiта серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий 14 кавалерiйсь-
кого полку 3 кавалерiйської дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 2 кавалерiйського корпусу 3 лютого 
1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.   

ВИНИЧЕНКО Михайло Овксентiйович, 
1903 р. народження, с.Тишкiвка Гайсинського р-ну 
Вiнницької обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м.Луганську, вчитель української мови СШ № 15. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВИНИЧЕНКО (ВИННИЧЕНКО) Олексан-
дра Олександрiвна, 1915 р. народження, смт Ящи-
кове Перевальського р-ну, українка, освiта початко-
ва. Проживала в Ящиковому, телефонiстка селищ-
ної телефонної станцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 11 сiчня 1942 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ВИНИЧЕНКО (ВИННИЧЕНКО) Павло Iва-
нович, 1913 р. народження, с.Юр'ївка, Днiпропет-
ровська обл., українець, освiта н/вища. Проживав у 
м.Луганську, студент 3-го курсу Луганського сiль-
госпiнституту. Донецьким обласним судом 23 черв-
ня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИННИК Iван Федорович, 1894 р. народ-
ження, с.Великоцьк Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Великоцьку, колгосп-
ник к-пу "Жовтень". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 16 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ВИННИК Михайло Данилович, 1918 р. на-
родження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 135 артилерiйського полку 41 стрiлецької дивi-
зiї. Вiйськовим трибуналом 64 стрiлецького корпу-
су 23 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 25 липня 1941 року. Реабiлiтова-
ний у 1997 роцi.   

ВИННИК Павло Назарович, 1891 р. народ-
ження, с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Ганнусiвцi, слу-
житель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 28 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВИННИК Сергiй Миколайович, 1904 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, вчитель 
НСШ № 4. Арештований 30 квiтня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 16 бе-
резня 1939 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   
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ВИННИК Федiр Лук'янович, 1915 р. народ-
ження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, ви-
конуючий обов'язки голови сiльради. Арештований 
4 червня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 26 сiчня 1944 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВИННИК Федот Васильович, 1907 р. народ-
ження, с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, робiтник радгоспу iм.XVI 
партз'їзду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.           
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ВИННИКОВ Антон Кiндратович, 1874 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Єсаулiвцi, 
церковний сторож. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 8 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВИННИКОВ Гнат Пантелiйович, 1885 р. 
народження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Боко-
ве-Платове Антрацитiвської мiськради, головний 
кондуктор зал.ст. Антрацит. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 25 лютого 1938 року. Реабiлi-
тований у 1964 роцi.   

ВИННИКОВ Давид Гнатович, 1896 р. на-
родження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi, 
завiдуючий медпунктом шахти № 53. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 8 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВИННИКОВ Iван Петрович, 1873 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. По-
становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 8 липня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИННИЧЕНКО Григорiй Андрiанович, 
1910 р. народження, с.Митрофановка Атбасарсько-
го р-ну Карагандинської обл., Казахська РСР, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 152 стрiлецького полку 50 стрiлецької дивiзiї. 
До призову в армiю проживав у м.Ровеньки. Вiйсь-
ковим трибуналом 4 Українського фронту 21 жовт-
ня 1943 року засуджений до 20 р. каторжних робiт. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВИННИЧЕНКО Павло Кузьмич, 1889 р. на-
родження, смт Ящикове Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Ящиковому, 
помiчник машинiста електростанцiї. Арештований 
16 липня 1932 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 8 вересня 1932 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтова-
ний у 1932 роцi.   

ВИННИЧЕНКО Павло Федорович, 1900 р. 
народження, с.Любимiвка, Запорiзька обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Нижня Вiль-
хова Станично-Луганського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" 

при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1930 року ухва-
лено постанову про вислання на 5 р. за межi Украї-
ни. 15 вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. засуджений до розстрiлу. Страчений 
26 вересня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1989 i 1967 роках.   

ВИННИЧУК Михайло Никифорович, 1878 р. 
народження, м. Кам'янець-Подiльський  Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Ровеньки, завгосп Штердресу. Луган-
ським окружним судом 15-16 жовтня 1927 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ВИНОГРАДОВ Леонiд Степанович, 1905 р. 
народження, м.Макiївка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, робiт-
ник з-ду iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
Колегiї ОДПУ  26 липня 1929 року  засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИНОГРАДОВ Петро Iванович, 1896 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 27 лютого 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 26 квiтня 1941 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИНОГРАДОВ Сергiй Костянтинович, 
1890 р. народження, с.Новокраснянка Кремiнського 
р-ну, українець, освiта по чат ко в а . Проживав у 
м.Лисичанську, тесляр вiддiлу капiтального будiв-
ництва з-ду "Пролетар". Арештований 25 вересня 
1939 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 29 вересня 1939 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.  

ВИНОГРАДОВ Федiр Трохимович, 1894 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, майстер шахти № 160. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 16 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ВИНОГРАДОВА Катерина Федорiвна, 1919 р. 
народження, м.Охтирка Охтирського р-ну Сумської 
обл., українка, освiта н/середня. Проживала в смт 
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, стрiлоч-
ниця зал.роз'їзду Урало-Кавказ. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ МВС Луганської обл. 13 липня 1946 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1964 роцi.   

ВИНОГРАДОВА Тамара Степанiвна, 1923 р. 
народження, с.Просєччя Новодеревенського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, браку-
вальниця з-ду "Тсоавiахiм". Вiйськовим трибуна-
лом 1 танкового корпусу 25 травня 1943 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ВИНОГРАДСЬКА Олена Дмитрiвна, 1909 р. 
народження, м.Обоянь Обоянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початко-
ва. Проживала в м.Луганську, облiковець з-ду 
iм.Артема. Арештована 12 травня 1945 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 
19 травня 1947 року справу припинено за недоведе-
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нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.  

ВИНОГРАДСЬКИЙ Антон Михайлович, 
1864 р. народження, с.Кушнiрiвка Волочиського   
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Червоний Жовтень Станично-Лугансько-
го р-ну, бджоляр к-пу iм.Косiора. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИНОКУРОВ Андрiй Микитович, 1894 р. 
народження, с.Солотянка Валуйського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьмен-
ний. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської 
мiськради, сторож магазину сiльпо. Луганським об-
ласним судом 22 липня 1941 року засуджений до    
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ВИНОКУРОВ Антон Васильович, 1893 р. 
народження, м.Рига, Латвiя, єврей, освiта початко-
ва. Проживав у м.Попасна, пенсiонер. Арештова-
ний 14 серпня 1936 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 20 квiтня 1939 року справу при-
пинено за хворобою пiдслiдного, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

ВИНОКУРОВ Йосип Петрович, 1896 р. на-
родження, с.Синковець Русько-Бродського р-ну Ор-
ловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Свердловську, вибiйник шахти № 66. Лугансь-
ким обласним судом 1 листопада 1950 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 1 вересня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання зни-
жено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

ВИНОКУРОВ Петро Васильович, 1909 р. 
народження, Дорогобузький р-н Смоленської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, командир кулеметного бата-
льйону 313 стрiлецького полку. До призову прожи-
вав у м.Стахановi. Вiйськовим трибуналом 10 за-
пасної стрiлецької бригади Пiвденно-Захiдного 
фронту 28 липня 1942 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi.  Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВИНОКУРОВ Сергiй Якович, 1888 р. на-
родження, ст-ця Урюпiнська Урюпiнського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
гартiвник з-ду iм.Артема. Луганським обласним су-
дом 20 березня 1941 року засуджений до 7 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВИНОКУРОВ Юхим Тихонович, 1900 р. на-
родження, с.Свистунiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Свистунiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року ви-
сланий за межi України.Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИНОКУРОВ Якiв Сергiйович, 1894 р. на-
родження, с.Родичi Дубровського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербського 
р-ну, машинiст паровозного депо Сентянiвка. Вiй-
ськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
31 липня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ВИНОКУРОВА Євгенiя Павлiвна, 1896 р. 
народження, м.Мiчурiнськ Московської обл., Росiй-

ська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Луганську, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 1943 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ВИНСЬКИЙ Олексiй Степанович, 1916 р. 
народження, с-ще Ханженкове Макiївського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Лисичанську, електромеханiк шахти iм.Вой-
кова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 11 жовтня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. 30 сiчня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВИПИРАЛЕНКО Клавдiя Степанiвна,  
1908 р. народження, с.Будьонне Острогозького р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Брянка, директор 
кiнотеатру. Луганським обласним судом 22 червня 
1946 року засуджена  до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1993 роцi.    

ВИПРЯЖКIН Василь Тимофiйович, 1902 р. 
народження, х. Максаєвський, Вешенський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, статистик 
"Донбасхарчу". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 26-27 квiтня 1933 року засуджений до  
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИРИКОВ Олексiй Калiстратович, 1890 р. 
народження, м.Каменськ Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Верхня Краснянка Краснодонського       
р-ну, завгосп Краснодонського вiддiлення об'єднан-
ня "Доненерго". Арештований 14 грудня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 11 сiчня 1944 року справу припинено за недо-
веденiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ВИРИКОВА Зiнаїда Олексiївна, 1923 р. на-
родження, м.Ровеньки, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м.Краснодонi, iнструктор Донецького 
обкому ЛКСМУ. Арештована 9 березня 1943 року 
за звинуваченням у зрадi пiдпiльної комсомольсь-
кої органiзацiї "Молода гвардiя". 23 серпня 1944 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

ВИРКОВСЬКИЙ Михайло Степанович, 
1908 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта н/середня. Проживав у 
Бiрюковому, бухгалтер-iнструктор Бiрюкiвської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВИРОДОВА Ганна Сергiївна, 1914 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживала в Луганську, бухгалтер їдальнi 
мiськвиконкому. Арештована 4 червня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 серпня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1943 роцi.   

ВИСКIРКА Арсентiй Маркович, 1919 р. на-
родження, с.Бiлоскелювате Краснодонського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у м.Луганську, 



Назвемо всіх поіменно 
 

 483

студент 4-го курсу Луганського педагогiчного iнс-
титуту. Луганським обласним судом 7 липня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ВИСКРЕБЕНЦЕВ Дмитро Федотович, 1885 р. 
народження, с.Озери Тiмського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, конюх Бокiвської лiкарнi. 
25 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС вiйськової частини 1125 засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИСКРЕБЦЕВ Iван Васильович, 1907 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, вiльнонайманий слюсар 
вiйськової частини 525. Арештований 17 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам.25 серпня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВИСКУБ Єгор Омелянович, 1905 р. народ-
ження, с.Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Розспасiївцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 9 квiтня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 17 
липня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

ВИСКУБ Iван Гнатович, 1909 р. народжен-
ня, с.Розспасiївка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с-щi Лоскутiвка Попас-
нянського р-ну, робiтник щебеневого кар'єру. Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 8 вере-
сня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.   

ВИСЛОГУЗОВ Єгор Миколайович, 1898 р. 
народження, с.Гороховка Новокалитвенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Софiївський Кра-
снолуцької мiськради, прибиральник породи шахти 
№ 10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

ВИСЛОГУЗОВ Пантелiй Миколайович, 
1906 р. народження, с.Гороховка Новокалитвенсь-
кого р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у м.Алчевську, майстер-коксiв-
ник з-ду № 19 iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИСЛЯНСЬКИЙ Василь Григорович, 1901 р. 
народження, с.Горяїново Касторенського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Лисичанську, помiчник завiдуючого шахтою 
iм.ОДПУ. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 29 березня 1938 року засуджений до розстрi-
лу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 1964 
роцi.   

ВИСОКОЛЬСЬКИЙ Антон Григорович, 
1918 р. народження, с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, робiтник залiз-
ничної магiстралi Москва-Донбас. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 19 лютого 1938 року засуд-

жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

ВИСОКОЛЬСЬКИЙ Григорiй Олександро-
вич, 1902 р. народження, Австрiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Лизине Бiлокуракинсько-
го р-ну, колгоспник к-пу "Рада". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВИСОТА Петро Васильович, 1890 р. народ-
ження, с.Ярославка Мокрокалигiрського р-ну Київ-
ської обл., росiянин, освiта н/вища. Проживав у 
м.Новодружеську Лисичанської мiськради, еко-
номiст шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

ВИСОЦЬКА Валентина Денисiвна, 1913 р. 
народження, м.Попасна, українка, освiта середня. 
Проживала в Попаснiй, експедитор райвiддiлку 
зв'язку. Луганським обласним судом 25 березня 
1948 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1991 роцi.    

ВИСОЦЬКА Марiонелла Якiвна, 1923 р. на-
родження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, 
українка, освiта середня. Вiйськовослужбовка, сан-
iнструктор польового госпiталю № 2200. Арешто-
вана 3 березня 1944 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 10 травня 1944 року виправдана 
Вiйськовим трибуналом 6 армiї. Реабiлiтована у 
1944 роцi.   

ВИСОЦЬКА Олена Севастянiвна, 1885 р. 
народження, м.Нiкополь Днiпропетровської обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Перво-
майську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 14 липня 1944 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ВИСОЦЬКИЙ Борис Матвiйович, 1886 р. 
народження, м.Ростов-на-Дону, Росiйська Федера-
цiя, єврей, освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, по-
мiчник головного iнженера рубiжанської групи 
хiмзаводiв. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 березня 1931 року засуджений до 10 р.  
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ВИСОЦЬКИЙ Дмитро Никанорович, 1875 р. 
народження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Новокрас-
нянцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВИСОЦЬКИЙ Iван Дмитрович, 1902 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Новокрас-
нянцi, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл.  25 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИСОЦЬКИЙ Iван Iванович, 1896 р. народ-
ження, м.Донецьк, українець, освiта середня. Про-
живав у м.Брянка, завiдуючий шахтою № 12 
iм.Дзержинського. Вiйськовою колегiєю Верховно-
го суду СРСР 20 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 21 вересня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.   
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ВИСОЦЬКИЙ Лазар Якович, 1898 р. народ-
ження, с.Пирогiвка Батуринського р-ну Чернiгiвсь-
кої обл., єврей, освiта вища. Проживав у м.Стаха-
новi, керуючий трестом "Серговугiлля". Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР 20 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 21 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1956 
роцi.   

ВИСОЦЬКИЙ Леонiд Африканович (Пана-
сович), 1912 р. народження, м.Луганськ, українець, 
освiта середня. Проживав у Луганську, робiтник    
з-ду iм.Артема. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 30 листопада 1931 року заборонено 
строком на 3 р. проживання на Українi, Пiвнiчному 
Кавказi, в Московськiй i Ленiнградськiй областях 
Росiйської Федерацiї. Реабiлiтований у 1989 роцi. 

ВИСОЦЬКИЙ Панас Петрович, 1885 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, крiпильник шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ВИСОЦЬКИЙ Станiслав Францович, 1899 р. 
народження, с.Потереба Славутського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Ноздрiвка Бiловодського р-ну, тесляр к-пу iм.Ка-
лiнiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВИСОЧАНСЬКИЙ Юрiй Кузьмич, 1883 р. 
народження, с.Ямпiль Тальнiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, вчитель фiзики 53-ї залiзничної школи. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 3 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

ВИСОЧИН Василь Iванович, 1908 р. народ-
ження, с.Веселогорiвка Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Веселогорiвцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 19 жовтня 1941 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 16 грудня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВИСОЧИН Олександр Васильович, 1908 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, не 
працював. 20 листопада 1941 року Вiйськовим три-
буналом Пiвденно-Захiдного фронту засуджений до 
розстрiлу заочно. 31 серпня 1942 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР справу повернено 
на дослiдування. 10 вересня 1946 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ВИСОЧИН Петро Дмитрович, 1907 р. на-
родження, с.Васине Новопразького р-ну Кiровог-
радської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Антрацитi, вагар зал.ст. Карахаш. Вiйсько-
вим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ВИСОЧИН Петро Степанович, 1902 р. на-
родження, с.Михайлiвка Мелiтопольського р-ну За-
порiзької обл., українець, освiта н/вища. Проживав 

у м.Луганську, студент педагогiчного iнституту. Ре-
пресований тричi. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 2 вересня 1934 року ухвалено постано-
ву про вислання на 3 р. за межi України. 25 червня 
1936 року Особливою нарадою при НКВС СРСР за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. 22 жовтня 1937 
року"трiйкою" УНКВС по Челябiнськiй обл., Росiй-
ська Федерацiя, засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1961 роцi.  

ВИСОЧИН Прокiп Никандрович, 1890 р. 
народження, с.Пу р д iв ка  Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, прибиральник породи шахти мiськкомун-
госпу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

ВИСОЧИНА Варвара Олександрiвна, 1896 р. 
народження, Польща, бiлоруска, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживала в м.Стаха-
новi, завiдуюча готелем. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ВИСОЧИНСЬКИЙ Владислав Олександ-
рович, 1891 р. народження, м.Iзяслав Вiнницької 
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспик к-пу iм.Сазонова. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВИСОЧИНСЬКИЙ Йосип Олександрович, 
1872 р. народження, м.Iзяслав Вiнницької обл., по-
ляк, неписьменний. Проживав у с.Царiвка Новоай-
дарського р-ну, сторож к-пу iм.Сазонова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВИСОЧИНСЬКИЙ Олександр Владисла-
вович, 1914 р. народження, м.Iзяслав Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспик к-пу iм.Сазонова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИСТАВКIН Михайло Леонтiйович,     
1894 р. народження, с.Верхнiй Студенець Липець-
кого р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, штукатур об'єднання "Спецторг". Арештований 
20 травня 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам.21 червня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ВИСТОРОБСЬКИЙ Архип Арсентiйович, 
1891 р. народження, с.Колядiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у кол. 
с.Шевченко Олексiївської сiльради Новоайдарсько-
го р-ну, не працював. Луганським обласним судом 
26 квiтня 1951 року засуджений до 25 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИСТОРОБСЬКИЙ Семен Андрiйович, 
1899 р. народження, с.Миколаївка Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, робiтник зал.ст. Ниркове. Арештований 14 
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сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 червня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ВИТУШЕНКО Iван Григорович, 1888 р. на-
родження, с.Новоукраїнка Новоукраїнського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
рахiвник 13-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 4 лютого 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ВИХЛЯЄВ Михайло Iванович, 1902 р. на-
родження, с.Нововасилiвка, Донецька обл., росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
iнструктор Школи вiйськових пiлотiв. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 21 вересня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.   

ВИХЛЯНЦЕВ Георгiй Петрович, 1898 р. на-
родження, х. Сухов, Аркадацький р-н Саратовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/вища. 
Проживав у м.Антрацитi, начальник планового 
вiддiлу Боковоантрацитiвського рудоуправлiння. 
Судовою „трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 20 лю-
того 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.   

ВИХРОВ Iван Леонтiйович, 1925 р. народ-
ження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у Макартетиному, 
колгоспник к-пу "Нове село". Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 11 серпня 1945 
року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 11 
червня 1955 року Вiйськовим трибуналом Київсь-
кого вiйськового округу вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1955 роцi.    

ВИХРОВ Омелян Iванович, 1896 р. народ-
ження, с.Романiвка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Романiвцi, кол-
госпник к-пу "Крила Рад". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ВИЦЕЛЯРОВ Никифор Михайлович,    
1890 р. народження, с.Кримське Слов'яносербсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, служитель релiгiйного культу. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 
сiчня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ВИЦЬКО Степан Григорович, 1915 р. на-
родження, с.Чистоводiвка Савинського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Брянка, зчiплювач вагонiв шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

ВИШКВАРОК Митрофан Васильович, 
1905 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1274 
стрiлецького полку 296 стрiлецької дивiзiї. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 22 серпня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.    

ВИШКIН Юхим Юхимович, 1895 р. народ-
ження, м.Глухiв Чернiгiвської обл., єврей, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, фотограф 
"Фотокiнокомiтету". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВИШНЕВЕЦЬКА Олена Самсонiвна, 1874 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Брянка, домогос-
подарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 25-30 листопада 1944 року засуджена 
до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ВИШНЕВЕЦЬКИЙ Василь Степанович, 
1895 р. народження, м.Новочеркаськ Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Ровеньки, селянин-одноосiб-
ник. 11 квiтня 1932 року вiдiбрано пiдписку про не-
виїзд - звинувачувався у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. 11 липня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для притяг-
нення до суду, пiдписку про невиїзд анульовано. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ВИШНЕВЕЦЬКИЙ Олексiй Iванович, 1918 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта вища. Проживав у м.Сватове, шкiльний 
учитель фiзики i математики. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Харкiвської обл. 29 квiтня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.   

ВИШНЕВСЬКА Зiнаїда Олександрiвна, 
1920 р. народження, смт Бiловодськ, українка, освi-
та початкова. Проживала в Бiловодську, секретар 
сiльради. Арештована 21 жовтня 1946 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.12 
листопада 1946 року виправдана Вiйськовим трибу-
налом вiйськ МВС Луганської обл.  Реабiлiтована у 
1946 роцi.    

ВИШНЕВСЬКИЙ Антон Йосипович, 1881 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ро-
гове Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Сло-
во Iллiча". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Василь Миколайович, 
1880 р. народження, с.Пузiв Володимир-Волинсь-
кого р-ну Волинської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, сторож 
паровозного депо Родакове. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 21 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 5 грудня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Вiктор Вiкторович, 1906 р. 
народження, с.Красносiлля Знам'янського р-ну Ми-
колаївської обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м.Старобiльську, завiдуючий хiмлабораторiєю 
Пiдгорiвської МТС. Вiйськовим трибуналом Хар-
кiвського вiйськового округу 18 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. 5 червня 1940 року Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР справу по-
вернено на дослiдування. 21 травня 1941 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.   
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ВИШНЕВСЬКИЙ Вiктор Федорович, 1881 р. 
народження, с.Михайлiвка Олександрiйського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Старобiльську, шкiльний учитель. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ВИШНЕВСЬКИЙ Денис Iванович, 1911 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк. Проживав у с.Булавинiвка Ново-
псковського р-ну, колгоспник к-пу iм.Сталiна. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Iван Бернардович, 1885 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Бу-
лавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 8 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Йосип Iванович, 1909 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Бу-
лавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Микола Никифорович, 
1902 р. народження, с.Студенець Костюковицького 
р-ну Могильовської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
середня. Проживав у с.Новокраснянка Кремiнсько-
го р-ну, дiльничий агроном Рубiжанської МТС. Лу-
ганським обласним судом 17 червня 1939 року за-
суджений до 2 р. позбавлення волi. 12 листопада 
1939 року Верховним судом УРСР вирок скасова-
но, справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1939 роцi.  

ВИШНЕВСЬКИЙ Фелiкс Антонович, 1912 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ро-
гове Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Нове 
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВИШНЯК Гаврило Андрiйович, 1902 р. на-
родження, с.Михнiв Iзяславського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, робiтник кам'яного 
кар'єру артiлi "Червоний кустар". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року. 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВИШНЯКОВ Антон Матвiйович, 1887 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, 
вантажник райспоживспiлки. Арештований 24 сiч-
ня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй  
агiтацiї. 28 березня 1933 року справу припинено,       
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ВИШНЯКОВ Iван Євгенович, 1900 р. на-
родження, с.Нижнє Скворчено Залегощенського    
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-

нин, освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б).  
Проживав у м.Алчевську, бригадир з-ду iм.Воро-
шилова. Арештований 22 квiтня 1933 року за зви-
нуваченням у здiйсненнi терактiв. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 17 сiчня 1934 року мiрою пока-
рання визначено строк попереднього ув'язнення,    
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВИШНЯКОВ Михайло Iванович, 1905 р. 
народження, с.Нижнє Скворчено Залегощенського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
грязеочисник з-ду iм.Ворошилова. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 сiчня 1934 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ВИШНЯКОВ Федiр Микитович, 1903 р. на-
родження, с.Писарiвка Новопсковського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 359 стрiлецького полку 50 стрiлецької дивi-
зiї. Вiйськовим трибуналом 33 армiї 24 грудня 1942 
року засуджений до розстрiлу. 30 сiчня 1943 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1943 роцi.  

ВИШНЯКОВ Юхим Федорович, 1895 р. на-
родження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Дебальце-
ве Донецької обл., рахiвник депо Дебальцеве-Схiд-
не. Арештований 20 сiчня 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 19 березня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВIБЕ Iван Якович, 1910 р. народження, с.Ка-
теринiвка Костянтинiвського р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м.Алчевську, 
викладач нiмецької мови СШ № 8. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Донецької обл. 29 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIБЕ Микола Давидович, 1882 р. народжен-
ня, с.Новохортиця Софiївського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, бухгалтер шахти № 17-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВIВЧАРИК Степан Теодорович, 1900 р. на-
родження, м.Сучава, Румунiя, українець, освiта ви-
ща. Проживав у м.Краснодонi, директор школи 
майстрiв соцпрацi. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 21 грудня 1937 року. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.  

ВIГУЛЯР Iван Данилович, 1898 р. народ-
ження, м.Стаханов, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, завiдуючий магазином. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 6 сiчня 1945 ро-
ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.  

ВIДЕНГЕФТ Леонард Юлiсович, 1909 р. на-
родження, к.Нова Рiчка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с.Ара-
пiвка Троїцького р-ну, тесляр к-пу "20 рокiв Жовт-
невої революцiї". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
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СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIДЛАЦЬКА Фаня Павлiвна, 1901 р. народ-
ження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнницької 
обл., полька, освiта початкова. Проживала в с.Вели-
ка Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, колгосп-
ниця к-пу "Червоний партизан". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1956 
роцi.  

ВIДЛАЦЬКИЙ Мартин Карлович, 1888 р. 
народження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ве-
лика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, кол-
госпник к-пу "Червоний партизан". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

ВIДМАН Фрiдрiх Якович, 1894 р. народжен-
ня, к.Гохштедт Молочанського р-ну Днiпропетров-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, возiй будвiддiлу Лисичанського ру-
доуправлiння. Донецьким обласним судом 3 люто-
го 1935 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВIЗЕНФЕЛЬД Владислав Йосипович, 1895 р. 
народження, с.Ярослав, Галичина, нiмець, освiта 
середня. Проживав у м.Антрацитi, гiрничий технiк 
шахти "Центральна-Бокiвська". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВIЗИР Василь Iванович, 1911 р. народжен-
ня, м.Сватове, українець, освiта початкова. Вiйсько-
вослужбовець, курсант 42 окремого навчального 
танкового полку. Вiйськовим трибуналом Москов-
ського гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 27 жовтня 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВIЗИРОВ Геворгiз Мiрзойович, 1902 р. на-
родження, Iран, ассирiєць, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, чистильник взуття артiлi 
"Промпобут". Арештований 17 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 31 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд  варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВIЗИРОВ Тома (Тума) Мiрза, 1900 р. народ-
ження, Туреччина, ассирiєць, неписьменний. Про-
живав у м.Луганську, чистильник взуття артiлi 
"Промпобут". Арештований 8 лютого 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 31 липня 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВIЗИРОВ Шимон Садах, 1883 р. народжен-
ня, Iран, ассирiєць, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, чистильник взуття артiлi iм.Кiрова. 
Постановою Особливої наради при НКВС СРСР 29 
серпня 1939 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 19 94 роцi.   

ВIЗИРОВ Юханс Геворгiзович, 1909 р. на-
родження, Iран, ассирiєць, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, чистильник взуття артiлi 

"Промпобут". Арештований 17 квiтня 1938 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 31 серпня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВIКБЕРГ Антонiна Федорiвна, 1896 р. на-
родження, м.Москва, Росiйська Федерацiя, росiян-
ка, освiта вища. Проживала в м.Попасна, домогос-
подарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
травня 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ВIКТОРОВ Юхим Iсакович, 1900 р. народ-
ження, м.Очаков Одеської обл., єврей, освiта почат-
кова.  Член ВКП(б) у 1918-1937 рр. Проживав у 
м.Луганську, завiдуючий плановим вiддiлом мiськ-
комунгоспу. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 1 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

ВIКТОРОВА Софiя Гедалiвна, 1904 р. на-
родження, м.Миколаїв, єврейка, освiта середня. 
Проживала в м.Луганську, вчителька СШ № 2. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1956 роцi.  

ВIЛIМОВИЧ Нестор Олександрович, 1900 р. 
народження, с.Лозки Новогрудського р-ну Барано-
вицької обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у м.Стахановi, помiчник головного iнже-
нера шахти iм.Iллiча. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВIЛЛА Ернст Францович, 1897 р. народжен-
ня, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, контролер райкомунгоспу. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 14 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВIЛЛЕ Герман Германович, 1890 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, 
слюсар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 листопада 1937 року 
ухвалено рiшення про вислання за межi СРСР. Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.  

ВIЛЬ Карл Iванович, 1903 р. народження, 
Новочеркаський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 29 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.  

ВIЛЬ (ВIЛЛЬ) Федiр (Фрiдрiх) Iванович, 
1897 р. народження, к.Ясинiвка Люксембурзького 
р-ну Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
вибiйник шахти iм.11-ї рiчницi Жовтня. Репресова-
ний двiчi. Арештований 8 травня 1933 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 травня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. 2 серпня 1935 
року спецколегiєю Донецького обласного суду за-
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суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1933 i 1992 роках. 

ВIЛЬГАУК Валентин Лаврентiйович, 1892 р. 
народження, к.№ 3 Пришибської волостi Таврiйсь-
кої губернiї, нiмець, освiта середня. Проживав у 
м.Краснодонi, десятник кiнного двору шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIЛЬДЕ Юлiус Карлович, 1877 р. народжен-
ня, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Вiльшани Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Пар-
комуна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВIЛЬКОВСЬКИЙ Йосип (Юзеф) Янович, 
1889 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта се-
редня. Проживав у м.Кiровську, столяр шахти "Но-
ва Голубiвка". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIЛЬТМАН Євген Павлович, 1917 р. народ-
ження, м.Луганськ, єврей, освiта середня. Вiйсько-
вослужбовець, рядовий 3 окремого винищувально-
го артилерiйського батальйону 9 району авiацiйно-
го базування. Вiйськовим трибуналом 361 стрiлець-
кої дивiзiї 30 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

ВIЛЬЧИНСЬКИЙ Андрiй Петрович, 1879 р. 
народження, Польща, поляк, неписьменний. Про-
живав у смт Енгельсове Краснодонської мiськради, 
кочегар шахти iм.Енгельса. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIЛЬЧИНСЬКИЙ Владислав Адамович, 
1871 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, не працював. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВIЛЬЧУК Йосип Йосипович, 1904 р. народ-
ження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Деми-
но-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Правда". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВIЛЬЯМС Генрiх Генрiхович, 1878 р. на-
родження, смт Гнiвань Тиврiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, машинiст па-
ровозного депо Сентянiвка. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 21 квiтня 1930 року ухвале-
но постанову про вислання за межi України умов-
но. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВIНГЛОВСЬКА Ядвiга Йосипiвна, 1903 р. 
народження, с.Сахарня Пулинського р-ну Київської 
обл., полька. Проживала в с.Свiтле Старобiльського 
р-ну, робiтниця зернорадгоспу iм.Ворошилова. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 1937 
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 
роцi.  

ВIНГЛОВСЬКИЙ (ВЕНГЛОВСЬКИЙ) Та-
деуш Iванович, 1914 р. народження, с.Новий Завод 
Мархлевського р-ну Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Царiвка Новоайдарського 
р-ну, колгоспник к-пу iм.Сазонова. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.  

ВIНГЛОВСЬКИЙ Франц Йосипович, 1912 р. 
народження, с.Новий Завод Мархлевського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiловодськ, колгоспник к-пу "Полiтвiддiлі-
вець". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ВIНГЛОВСЬКИЙ (ВЕНГЛОВСЬКИЙ) Ци-
рик Домiнiкович, 1889 р. народження, с.Рад-Бо-
лярка Пулинського р-ну Київської обл., поляк, освi-
та початкова. Проживав у с.Свiтле Старобiльського   
р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Ворошилова. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВIНЕР Герман Германович, 1896 р. народ-
ження, Чехословаччина, чех, освiта початкова. Про-
живав у м.Лисичанську, не працював. Луганським 
обласним судом 20 вересня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

ВIНКЕ (ВIНКIН) Альвiн Данилович, 1916 р. 
народження, м.Ташкент, Узбецька РСР, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Новознам'янка Трої-
цького р-ну, коваль к-пу "Зернова фабрика". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ВIНКЕ (ВIНКIН) Данило Готлiбович, 1872 р. 
народження, Польща, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Новознам'янка Троїцького р-ну, сто-
рож к-пу "Зернова фабрика". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIНКЕ (ВIНКIН) Юлiус Данилович, 1896 р. 
народження, Пулинський р-н Київської обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Новознам'ян-
ка Троїцького р-ну, завiдуючий свинофермою к-пу 
"Зернова фабрика". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВIННИЦЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1907 р. 
народження, с.Станiславiвка Кам'янець-Подiльсь-
кого р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, зварювальник прокатного 
цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ВIНС Iван Германович, 1899 р. народження, 
к.Лiнденау Мелiтопольського р-ну Запорiзької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, крiпильник шахти № 5-бiс. Арештований 14 
грудня 1933 року за звинуваченням в антирадянсь-
ких дiях. 13 травня 1934 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  
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ВIНСКЕВИЧ Бронiслав Iванович, 1878 р. 
народження, с.Малий Лазучин Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник   
к-пу "Зоря нового життя". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 16 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIНТЕР Август Християнович, 1883 р. на-
родження, с.Максимiвка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Березiвка Новопсковського р-ну, робiт-
ник радгоспу "Червоноармiєць". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIНТЕР Iван Йосипович, 1882 р. народжен-
ня, с.Надiїв Долинського р-ну Станiславської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
робiтник мартенiвського цеху з-ду iм.Ворошилова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВIНТЕРЕВА Аделя Августiвна, 1922 р. на-
родження, с.Василiвка Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмкеня, освiта початкова. Про-
живала в с.Березiвка Новопсковського р-ну, няня 
дитсадка радгоспу "Червоноармiєць". Арештована 
15 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 7 липня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВIНЦКЕВИЧ Йосип Йосипович, 1895 р. на-
родження, с.Гайдаки Волочиського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Каби-
чiвка Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червоний 
прикордонник". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIНЯРСЬКИЙ Антон Йосипович, 1888 р. 
народження, с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, неписьменний. Проживав у     
с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, робiтник залi-
зничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 
року. Реабiлiтований у 1971 роцi.   

ВIНЯРСЬКИЙ Йосип Антонович, 1886 р. 
народження, с.Iванкiвцi, Вiнницька обл., поляк, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Шульгинка Старо-
бiльського р-ну, швець к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВIНЯРСЬКИЙ Мартин Iллiч, 1868 р. народ-
ження, с.Турчинцi Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Гаври-
лiвка Новоайдарського р-ну, коваль к-пу iм.Войко-
ва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВIНЯРСЬКИЙ Станiслав Петрович, 1903 р. 
народження, с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, швець артiлi "Кооператор". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-

суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

ВIНЯРЧУК Микола Якович, 1903 р. народ-
ження, с.Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верхня 
Покровка Старобiльського р-ну, рахiвник Верхньо-
покровського сiльпо. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВIРТ Iван Iванович, 1893 р. народження, 
к.Олександрофельд, Запорiзька обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Брянка, табельник шахти 
№ 12. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
7 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIРХ (ВЕРХ) Отто Кiндратович, 1887 р. на-
родження, к.Буда-Радецька Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Новий колос". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIРЧЕНКО Василь Дмитрович, 1897 р. на-
родження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 ро-
цi.  

ВIРЧЕНКО Василь Йосипович, 1871 р. на-
родження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 31 
серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

ВIРЧЕНКО Гаврило Васильович, 1899 р. 
народження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, листоноша районного вузла зв'язку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 28 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВIРЧЕНКО Гаврило Дмитрович, 1899 р. на-
родження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 2 листопада 1931 
року  за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
31 серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

ВIРЧЕНКО Iван Олексiйович, 1908 р. на-
родження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, кол-
госпник к-пу iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIРЧЕНКО Михайло Пилипович, 1898 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова.  Проживав у  Круглому,  селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 грудня 1932 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  
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ВIРЧЕНКО Семен Миколайович, 1905 р. 
народження, с.Воєводське Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Воєводському, 
робiтник радгоспу "Привiлля". Донецьким облас-
ним судом 4-5 березня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ВIРШКЕ (ВIРТКЕ) Артур Густавович, 1908 р. 
народження, к.Людвикiвка Пулинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кризьке Маркiвського р-ну, тракторист к-пу "13 
рокiв Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ВIРШКЕ Генрiх Данилович, 1899 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Iскра". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВIРШКЕ Герхард Адольфович, 1908 р. на-
родження, к.Янiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Боро-
веньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ком-
iнтерну. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 12 
сiчня 1932 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1968 роцi.  

ВIРШКЕ Данило Адамович, 1901 р. народ-
ження, с.Ганнiвка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Тишкiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоне по-
ле". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВIРШКЕ Рудольф Михайлович, 1899 р. на-
родження, к.Людвикiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Первомайськ Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Iскра". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВIСЕЛЬСЬКИЙ Iван Антонович, 1896 р. 
народження, с.Корчiвка Троянiвського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, столяр к-пу 
"Ленiнське поле". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIСЕЛЬСЬКИЙ (ВЕСЕЛЬСЬКИЙ) Станiс-
лав Йосипович, 1903 р. народження, с.Полiянiвка 
Новоград-Волинського р-ну Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с.Шапарiвка Бiлоку-
ракинського р-ну, конюх к-пу "Комунар". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1961 роцi.  

ВIСНЕВСЬКА Ядвiга Войтехiвна, 1894 р. 
народження, м.Варшава, Польща, полька, освiта се-
редня. Проживала в м.Луганську, медсестра окруж-
ної лiкарнi. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ВIТЕК Рудольф Францович, 1888 р. народ-
ження, м.Вiдень, Австрiя, австрiєць, освiта початко-

ва. Проживав у м.Попасна, слюсар монтажної кон-
тори вагоноремонтного з-ду. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ВIТЕР Антон Андрiйович, 1901 р. народжен-
ня, смт Бiлокуракине, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 16 бе-
резня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIТЕР Павло Якович, 1891 р. народження, 
смт Бiлокуракине, українець, неписьменний. Про-
живав у Бiлокуракиному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 20 липня 1931 року  за звинувачен-
ням у здiйсненнi теракту. 16-17 грудня 1932 року 
виправданий Донецьким обласним судом, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.  

ВIТКА (ВIТКО) Йосип Павлович, 1888 р. 
народження, с.Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник     
к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ВIТКА Станiслав Йосипович, 1913 р. народ-
ження,  с. Iванкiвцi Сатанiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник 
шахти № 10 iм.Артема. Луганським обласним су-
дом 22 вересня 1948 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. 31 березня 1954 року Верховним су-
дом СРСР мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ВIТКОВСЬКИЙ Анатолiй Олександрович 
(Андрiйович), 1924 р. народження, м.Сватове, ук-
раїнець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, кур-
сант навчального батальйону 212 запасного стрiле-
цького полку. Арештований 7 лютого 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВIТКОВСЬКИЙ Григорiй Iларiонович, 
1885 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським ок-
ружним судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

ВIТКОВСЬКИЙ Григорiй Прокопович, 
1904 р. народження, с. Первомайськ Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, слюсар шахти iм.Титова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВIТКОВСЬКИЙ Євген Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Стецькiвка Хотенського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiтник крей-
дяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  
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ВIТКОВСЬКИЙ Iван Олександрович, 1910 р. 
народження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Первомайсь-
ку, селянин-одноосiбник. Арештований 2 квiтня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 22 травня 1932 року справу припинено, оскiль-
ки пiдслiдний включений до списку тих, хто пiдля-
гає  розкуркулюванню i висланню за межi України. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВIТКОВСЬКИЙ Карл Християнович, 1890 р. 
народження, к.Новоандрiановка Матвєєво-Курган-
ського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол. к.Греко-
ве-Єлизаветинська Благiвської сiльради Ровенькiв-
ської мiськради, колгоспник к-пу iм.Паризької ко-
муни. Репресований двiчi. Арештований 27 лютого 
1938 року за пiдозрою у приналежностi до контрре-
волюцiйної повстанської органiзацiї. Рiшення у 
справi немає. 26 лютого 1939 року арештований за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 15 бе-
резня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1939 роках. 

ВIТМАЄР Фрiдрiх Генрiхович, 1892 р. на-
родження, к.Новороманiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
секретар правлiння к-пу "Полiтвiддiл". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.  

ВIТОЛЬ (ВIТОЛЬД) Генрiх (Петро) Ми-
хайлович, 1887 р. народження, Латвiя, латиш, освi-
та вища. Проживав у м.Луганську, служитель релi-
гiйного культу. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
25 лютого 1934 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIТОРНИКОВА Наталiя Миколаївна, 1899 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-
кова. Проживала в Лисичанську, колiйний обхiдник 
7-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 лютого 1944 року засуджена до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ВIТРЕНКО Iван Григорович, 1869 р. народ-
ження, с.Червона Гiрка, Полтавський округ, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, 
iнструктор-рiльник Бiловодської сiльгоспшколи. 
Арештований 12 грудня 1929 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 24 грудня 1929 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд.  Реабiлiтований у 1997 роцi.  

ВIТРОВ Iван Васильович, 1913 р. народжен-
ня, с.Чалишiвка Буринського р-ну Сумської обл., 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 196 армiйського запасного стрiлецького 
полку. Арештований 2 березня 1943 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.       
2 травня 1943 року справу припинено за недоведе-
нiстю, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВIТРОВ Iван Iванович, 1888 р. народження, 
с.Надiя Сватiвського р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Надiї, селянин-одноосiбник. По-

становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 17 квiтня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВIТРОВА Марiя Федорiвна, 1925 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м.Лугансь-
ку, школярка, учениця 8 класу. Арештована 27 сiч-
ня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi. У 
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, 
де пiзнiше не виявлена. 15 березня 1948 року спра-
ву припинено за недоведенiстю злочинних дiй. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.  

ВIТРЯНСЬКИЙ Дем'ян Трохимович, 1899 р. 
народження, с.Петрикiвка Катеринопiльського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, тес-
ляр Штердресу. Донецьким обласним судом 25 
серпня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВIТТ Адольф Фердiнандович, 1894 р. народ-
ження, с.Болярка Новоград-Волинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Олександропiль Бiлокуракинського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Пiонер". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIТТ Антон Мартинович, 1873 р. народжен-
ня, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., 
українець, неписьменний. Проживав у смт Троїць-
ке, тесляр, працював на рiзних будiвельних об'єк-
тах. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВIТТ-СИТНИКОВА Наталiя Робертiвна, 
1915 р. народження, с.Березiвка Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмкеня, освiта початкова. Прожива-
ла в с.Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспниця к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 22 вересня 1944 року 
засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1956 роцi.  

ВIТТ Рейнгард Людвiгович, 1909 р. народ-
ження, х. Мойсiївка, Ємiльчинський р-н Житомир-
ської обл., нiмець. Проживав у м.Краснодонi, робiт-
ник шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ВIТТЕНШТЕЙН Iсай Григорович, 1888 р. 
народження, м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 сiчня 
1945 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВIТУШИНСЬКИЙ Гнат Антонович, 1901 р. 
народження, с.Розсохи Деражнянського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., поляк, освiта середня. Про-
живав у м.Краснодонi, помiчник начальника дiль-
ницi шахти № 12. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВIТЧЕНКО Тетяна Титiвна, 1907 р. народ-
ження, с.Греково-Тимофєєвка Матвєєво-Кургансь-
кого р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Сверд-
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ловську, не працювала. Арештована 10 березня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 20 березня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.  

ВIТЮК Iван Володимирович, 1904 р. народ-
ження, с.Пасицели Балтського р-ну Одеської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, слюсар депо Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiч-
но-Донецької залiзницi 9-12 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.  

ВIЦ Iван Андрiйович, 1897 р. народження, 
Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у м.Ва-
хрушеве Краснолуцької мiськради, ку чер  шахти 
№ 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.  

ВIЦКЕ Вiльгельм Генрiхович, 1881 р. на-
родження, к.Мар'янiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Просяне Маркiвського р-ну, столяр к-пу "Перемо-
га". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВIЦКЕ Вiльгельм Карлович, 1882 р. народ-
ження, к.Вiльховатка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
м'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Че-
рвоний колос". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 23 березня 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВIЦКЕ Петро Самiйлович, 1904 р. народ-
ження, с.Абранка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, неписьменний. Проживав у смт Маркiвка, 
колгоспник к-пу iм.Ворошилова. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1969 роцi.  

ВIЦКЕ Якуб Якубович, 1876 р. народження, 
с.Новороманiвка Новоград-Волинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Коченове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Ле-
нiнський шлях". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДАРСЬКИЙ Iван Омелянович, 1913 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, машинiст пiдйому шахти iм.Сталiна. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.  

ВЛАДИКIН Василь Петрович, 1924 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, завiдуючий закусочною 
"Трансторгхарчу" в смт Станично-Луганське. Вiй-
ськовим трибуналом Московсько-Донецької залiз-
ницi 25 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВЛАДИКIН Володимир Фiрсович, 1904 р. 
народження, с.Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бла-
говiщенцi,селянин-одноосiбник.Арештований 1 лю-

того 1930 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 22 травня 1930 року справу припинено,     
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ВЛАДИКIН Данило Фiрсович, 1884 р. на-
родження, с.Б ла го в iще нка  Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Благовiщенцi, колгоспник к-пу "Красний Луч". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  

ВЛАДИКIН Петро Аксентiйович, 1901 р. 
народження, с.Комишне Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б).  Проживав у м.Луганську, експедитор 
контори "Трансторгхарчу". Вiйськовим трибуналом 
Московсько-Донецької залiзницi 29 жовтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.  

ВЛАДИКIН Петро Якимович, 1890 р. на-
родження, х. Федорцев, Каменський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Красний Луч, викладач фiзики i 
електротехнiки гiрничого технiкуму. Вiйськовим 
трибуналом 99 стрiлецької дивiзiї 23 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ВЛАДИКIН Тимофiй Зiновiйович, 1904 р. 
народження, с.Комишне Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Вер-
хньодеревечка Краснодонського р-ну, грабар на бу-
дiвництвi електростанцiї. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 31 сiчня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВЛАДИКIНА Ксенiя Гаврилiвна, 1884 р. 
народження, с.Колесникiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Ко-
лесникiвцi, колгоспниця к-пу iм.Молотова. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 
жовтня 1941 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Артем Абрамович, 1898 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Арештований 13 березня 
1931 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 27 сiчня 1932 року справу припинено за недо-
статнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Iван Петрович, 1910 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, кол-
госпник к-пу "Айдар". Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 сiчня 1933 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 ро-
цi.  

ВЛАДИМИРОВ Кирсан Хомич, 1887 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Давидiвка 
Троїцького р-ну, не працював. Колегiєю ОДПУ 24 
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Костянтин Васильович, 
1887 р. народження, м.Москва, Росiйська Федера-
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цiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.Мiусинсь-
ку Краснолуцької мiськради, головний механiк 
Штерiвського динамiтного з-ду. Колегiєю ОДПУ 18 
березня 1931 року засуджений до розстрiлу.  Реабi-
лiтований у 1963 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Микола Володимирович, 
1880 р. народження, м.Ленiнград, Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, заступник начальника вiддiлу технiчного 
контролю з-ду № 60. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Олексiй Андрiйович, 1900 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, селя-
нин-одноосiбник. Старобiльським окружним судом 
19 вересня 1934 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВЛАДИМИРОВ Петро Федорович, 1880 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВЛАДИМИРОВА Мотрона Євдокимiвна, 
1915 р. народження, с.Книшiвка Куп'янського р-ну 
Харкiвської обл., українка, неписьменна. Прожива-
ла в м.Золоте Первомайської мiськради, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом 261 стрiлецької ди-
вiзiї 25 сiчня 1942 року засуджена до розстрiлу. Ви-
рок виконано 6 лютого 1942 року. Реабiлiтована у 
1993 роцi.  

ВЛАДИМИРСЬКИЙ Андрiй Максимович, 
1882 р. народження, с.Жабокруки, Волинська губе-
рнiя, українець. Проживав у м.Старобiльську, слу-
житель релiгiйного культу. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Антон Станiславович, 
1907 р. народження, с. Сторониче Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с. Копанi  Бiловодського р-ну, колгоспник 
к-пу "Нова культура". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 20 серпня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Вiкентiй Михайлович, 
1914 р. народження, с.Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Iван Михайлович, 1912 р. 
народження, с.Борисiв Плужнянського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, кучер сiльради. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Йосип Степанович,   
1912 р. народження, с.Сторониче Плужнянського  
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-

живав у  с. Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, по-
мiчник рахiвника к-пу "Паркомуна". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 14 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Казимир Михайлович, 
1905 р. народження, с.Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Михайло Антонович, 
1874 р. народження, с.Борисiв Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Михайло Олександро-
вич, 1888 р. народження, с.Борисiв Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, неписьменний. Про-
живав у с.Новобiла Новопсковського р-ну, коваль 
Новобiлянської МТС. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Станiслав Костянтино-
вич, 1905 р. народження, с.Борисiв Плужнянського 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Третякiвка Бiловодського р-ну, електро-
монтер к-пу "Заповiт Ленiна". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 31 березня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАДIЄВСЬКИЙ Цезар Михайлович, 1917 р. 
народження, с.Борисiв Плужнянського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 14 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

ВЛАСЕНКО Антон Терентiйович, 1914 р. 
народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання i роботи. Арештований 29 березня 1944 року 
як такий, що перебував у нiмецькому полонi. 17 
квiтня 1944 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1998 роцi.  

ВЛАСЕНКО Василь Миколайович, 1904 р. 
народження, м.Перевальськ, українець, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б).  Проживав у 
смт Грушове Краснолуцької мiськради, головний 
механiк шахти № 152. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 6 жовтня 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.  

ВЛАСЕНКО-ЯБЛОНОВСЬКА Зiнаїда Iва-
нiвна, 1923 р. народження, смт Маркiвка, українка, 
освiта середня. Проживала в Маркiвцi, колгоспниця 
к-пу iм.Будьонного. Вiйськовим трибуналом Мос-
ковського вiйськового округу, Росiйська Федерацiя. 
10 вересня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтована у 1996 роцi.  
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ВЛАСЕНКО Iван Григорович, 1913 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Калиново-
му, робiтник паровозного депо Попасна. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 
грудня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВЛАСЕНКО Iван Федотович, 1896 р. народ-
ження, сл. Єфремово-Степановка Тарасовського    
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
котельник з-ду iм.Рудя. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВЛАСЕНКО Микола Павлович, 1908 р. на-
родження, с.Лабрiєвське Баштанського р-ну Одесь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, бригадир з-ду iм.Ворошилова. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВЛАСОВ Борис Власович, 1891 р. народ-
ження, м.Каменськ Ростовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Микишiвка Краснодонського р-ну, швець-кустар. 
Колегiєю ОДПУ 24 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАСОВ Вiктор Матвiйович, 1925 р. народ-
ження, смт Iзварине Краснодонської мiськради, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Iзварине, 
робiтник шахти № 9. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1945 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ВЛАСОВ Вiталiй Олексiйович, 1895 р. на-
родження, Тульська обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта середня. Проживав у м.Попасна, ко-
чегар паровозного депо Попасна. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 22 вересня 1936 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.  

ВЛАСОВ Гаврило Iванович, 1895 р. народ-
ження, с.Великий Суходiл Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Великому 
Суходолi, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Арешто-
ваний 10 грудня 1932 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 25 грудня 1932 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлi-
тований у 1932 роцi.  

ВЛАСОВ Iван Андрiянович, 1898 р. народ-
ження, смт Iзварине Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав в Iзвариному, кол-
госпник к-пу "Нове село". Вiйськовим трибуналом 
18 армiї 10 березня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. 27 березня 1942 року Вiйськовим трибуна-
лом Пiвнiчного фронту розстрiл замiнено 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВЛАСОВ Iлля Антонович, 1904 р. народ-
ження, с.Великий Суходiл Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красно-
донi, лiсоруб Краснодонського лiсгоспзагу. Народ-
ним судом Краснодонського р-ну 13 травня 1935 
року засуджений до 2 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

ВЛАСОВ Олександр Мефодiйович, 1928 р. 
народження, м.Антрацит, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав в Антрацитi, робiтник пункту по зби-
ранню утильсировини. Арештований 27 червня 
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
12 вересня 1949 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВЛАСОВ Олександр Павлович, 1881 р. на-
родження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Без певного мiсця про-
живання i роботи. Арештований 15 березня 1930 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй  агiта-
цiї. 3 квiтня 1930 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1930 роцi.  

ВЛАСОВ Олексiй Борисович, 1900 р. народ-
ження, х. Забулдигiн, Глубокинський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр артiлi 
"Гужтранспорт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ВЛАСОВ Олексiй Iванович, 1883 р. народ-
ження, ст-ця Калитвинська Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, кравець-
приватник. Вiйськовим трибуналом 99 стрiлецької 
дивiзiї 24 листопада 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВЛАСОВ Олексiй Петрович, 1898 р. народ-
ження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник з-ду "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВЛАСОВ Петро Григорович, 1892 р. народ-
ження, с.Власiвка Краснодонського р-ну, українець.  
Проживав у Власiвцi, селянин-одноосiбник. Поста-
новою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 10 квiтня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАСОВ Полiкарп Євграфович, 1892 р. на-
родження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, ство-
ловий шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.  

ВЛАСОВ Федiр Тимофiйович, 1927 р. на-
родження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта н/середня. Проживав у м.Красний Луч, 
без певного мiсця роботи. Арештований 27 жовтня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй дi-
яльностi. 16 лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВЛАСОВ Федiр Юхимович, 1902 р. народ-
ження, с.Кожино Олександровського р-ну Iвановсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Луганську, токар з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  
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ВЛАСОВ Якiв Сергiйович, 1893 р. народ-
ження, ст-ця Гундоровська Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Верхньошевирiвка Крас-
нодонського р-ну, кочегар хлiбопекарнi. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВЛАСОВА Вiра Йосипiвна, 1892 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українка, 
освiта початкова. Без певного мiсця проживання i 
роботи. Арештована 15 березня 1930 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 квiтня 1930 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1930 
роцi.  

ВЛАСОВСЬКИЙ Андрiй Iванович, 1881 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Лисичанську, кучер райзмiш-
торгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 22 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВЛАСЮК Микита Федорович, 1897 р. на-
родження, с.Голики Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ра-
файлiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1973 роцi.  

ВЛАСЮК Мина Хомич, 1900 р. народження, 
с.Романiвка Новоград-Волинського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, колгоспник  
к-пу iм.Петровського. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВЛАСЮК Олексiй Iванович, 1901 р. народ-
ження, с.Тхорiвка Сквирського р-ну Київської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
художник-декоратор мiського театру. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Страчений 5 березня 1938 
року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВЛАСЮК Тимофiй Федорович, 1893 р. на-
родження, с.Голики Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ра-
файлiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.  

ВЛАХ Алоїза Якiвна, 1904 р. народження, 
Чехословаччина, австрiйка, освiта початкова. Про-
живала в м.Луганську, домогосподарка. Арештова-
на 11 вересня 1937 року як член сiм'ї репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у   
справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВЛАХ Леопольд Карлович, 1898 р. народ-
ження, Австрiя, австрiєць, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, технiк з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВЛАХНО Петро Iванович, 1892 р. народ-
ження, с.Ряшки Iваницького р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Кi-

ровську, швець шевської майстернi вiддiлу робiтни-
чого постачання тресту "Шахтобуд". Арештований 
19 квiтня 1945 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 20 листопада 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВЛАХОВ Павло Петрович, 1905 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 911 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької ди-
вiзiї 28 серпня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ВЛАЩЕНКО Максим Спиридонович, 1914 р. 
народження, смт Козача Лопань Дергачiвського    
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, мiлiцiонер 1-го мiськвiд-
дiлу мiлiцiї. Арештований 6 лютого 1947 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 31 бе-
резня 1947 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВЛЕЗКОВ (ВЛЕСКОВ) Василь Федотович, 
1906 р. народження, с.Ульяновське Ахтирського   
р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, слюсар з-ду "Тсоавiахiм". Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 жовтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.  

ВНЕНКО Олександр Альбертович, 1908 р. 
народження, м.Кiровськ, нiмець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б).  Проживав у м.Вахру-
шеве Краснолуцької мiськради, завiдуючий елект-
ровозним парком шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ВНУКОВ Iлля Андрiйович, 1883 р. народ-
ження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у м.Рубiжне, служ-
бовець райкомунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВНУКОВ Микола Андрiйович, 1907 р. на-
родження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав за мiсцем народження, комiрник 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
Луганським обласним судом 1 квiтня 1939 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВНУКОВ Митрофан Денисович, 1910 р. на-
родження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав за мiсцем народження, бригадир к-пу 
"Хлiбороб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ВНУКОВ Олексiй Пилипович, 1911 р. на-
родження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, росiянин, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий 207 авiадивiзiї. 
31 липня 1943 року Вiйськовим трибуналом 17 по-
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вiтряної армiї засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВНУКОВ Петро Iванович, 1899 р. народ-
ження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської сiльра-
ди Троїцького р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського  з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.  

ВНУКОВ Юхим Iллiч, 1905 р. народження, 
с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у с.Суровцiвка Кремiнсь-
кого р-ну, крiпильник шахти "Новодружеська". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВОВК Асафiй Петрович, 1913 р. народжен-
ня, с.Чепигiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Чепигiвцi, селянин-одноосi-
бник. Арештований 12 лютого 1933 року за звину-
ваченням  в антирадянськiй агiтацiї. 3 березня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВОВК Григорiй Миколайович, 1896 р. на-
родження, с.Бакай Решетилiвського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Зоринську Перевальського р-ну, вантажник шах-
ти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 25 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОВК Данило Степанович, 1880 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
статистик шахти № 5-7. Арештований 11 квiтня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 2 сiчня 1939 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОВК Петро Павлович, 1903 р. народження, 
с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiб-
ник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 серп-
ня 1932 року ухвалено постанову про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОВК Тетяна Омелянiвна, 1904 р. народ-
ження, с.Мар'янiвка Чорнобаївського р-ну Микола-
ївської обл., українка, освiта початкова. Проживала 
в смт Софiївський Краснолуцької мiськради, робiт-
ниця радгоспу "Хрустальний". Постановою Особ-
ливої наради при НКВС СРСР вiд 28 лютого 1945 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини вислана за межi України. Реа-
бiлiтована у 1990 роцi.  

ВОВНЕНКО Григорiй Вiкентiйович, 1910 р. 
народження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, робiтник зернорадгоспу "Сватiвський". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВОВНЕНКО Мар'ян Вiкентiйович, 1919 р. 
народження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк. Проживав у м.Сватове, робiтник 

зернорадгоспу "Сватiвський". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОВНЕНКО Федiр Леонтiйович, 1885 р. на-
родження, с.Коробчине Новомиргородського р-ну 
Кiровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, шофер шахти              
№ 4-бiс. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 21 сiчня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОВНЯНКО Леонтiй Олександрович, 1913 р. 
народження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк. Проживав у с.Новопреображенне 
Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Вiльний степ". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОВНЯНКО Олександр Матвiйович, 1879 р. 
народження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Но-
вопреображенне Сватiвського р-ну, колгоспник     
к-пу "Вiльний степ". Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОДОВОЗОВ Федiр Васильович, 1904 р. на-
родження, с.Надеждiвка Братського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, електрозварник 
депо Сiмейкине. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi 6 лютого 1938 року засуджений до    
12 р. позбавлення волi. 26 червня 1939 року Вер-
ховним судом СРСР строк покарання знижено до       
5 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОДОЛАЖКО Павло Панасович, 1908 р. 
народження, с.Шандрiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, 
робiтник шахти № 9. Арештований 15 серпня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
грудня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВОДОЛАЗКIН Iван Дем'янович, 1900 р. на-
родження, сл. Машликiно Волошинського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Брянка, крiпильник 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 29 серпня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.  

ВОДОЛАЗОВ Євдоким Пилипович, 1871 р. 
народження, с.Новоастраханське Старобiльського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с.Ново-
олександрiвка Кремiнського р-ну, селянин-одно-
осiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Володимир Пилипович, 
1918 р. народження, с.Долинiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта середня. Проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької мiськради, заступник го-
ловного бухгалтера шахти № 7-8. Вiйськовим три-
буналом вiйськ МДБ Луганської обл. 21 грудня 
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1951 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Єгор Йосипович, 1885 р. 
народження, с.Трипiлля Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав у Трипiллi, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 11 лютого 1932 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Зiновiй Мусiйович, 1872 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Ас-
траханi, колгоспник к-пу iм.Сталiна. Арештований 
1 листопада 1930 року за звинуваченням у боротьбi 
з революцiйним рухом. 3 грудня 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Микола Якович, 1925 р. 
народження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй Ас-
траханi, без певних занять. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. 4 серпня 1947 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Сидiр Трохимович, 1907 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, механiк рад-
госпу iм.Ворошилова. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 22 липня 1946 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 11 листопада 1946 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Лу-
ганським обласним судом 7 квiтня 1947 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. 16 квiтня 1947 
року Верховним судом УРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1946 i 1994 роках. 

ВОДОЛАЗЬКИЙ Степан Олексiйович, 1903 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Сватовому, машинiст паровоза депо 
Сватове. Арештований 15 травня 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 
10 липня 1943 року справу припинено за недоведе-
нiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОДОЛАЗЬКИЙ Федiр Панасович, 1895 р. 
народження, с.Литвиновка Красноярського р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у с.Степове Сло-
в'яносербського р-ну, кухар радгоспу "14 рокiв Жо-
втня". Арештований 2 березня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з во-
єнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше 
не виявлений. 17 липня 1948 року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

ВОДОЛОЖКО Марiя Олексiївна, 1916 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, не працювала. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 21 квiтня 1945 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

ВОЄВОДIН Iван Трохимович, 1896 р. на-
родження, м.Краснодон,  росiянин,  освiта   почат-
кова. Проживав у Краснодонi, помiчник   машинiс-
та транспортного вiддiлу тресту  "Краснодонвугiл-
ля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15          
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.   Реабiлi-
тований у 1959 роцi.  

ВОЖЖЕВ Фадей Якович, 1885 р. народжен-
ня, с.Ольховатка Россошанського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Попасна, тесляр вагоноремонт-
ного  з-ду.  "Трiйкою"  УНКВС  по  Донецькiй обл. 
7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 15 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОЗЖЕВ Iван Семенович, 1869 р. народ-
ження, с.Зайцеве-Микитiвка Горлiвського р-ну До-
нецької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у 
с.Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, служи-
тель релiгiйного культу. Арештований 14 серпня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 14 жовтня 1932 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЗИКА Василь Васильович, 1910 р. народ-
ження, х. Возика, Матвєєво-Курганський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Красний Луч, робiтник 
сiльгоспдiльницi вiддiлу робiтничого постачання 
тресту "Донбасантрацит". Репресований двiчi. Су-
довою „трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 14 лютого 
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення  волi.     
1 жовтня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВОЗИКА Василь Семенович, 1873 р. народ-
ження, х. Возика, Матвєєво-Курганський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Красний Луч, сторож 
шахти № 16-бiс. Судовою „трійкою” при Колегiї 
ДПУ УРСР 14 лютого 1934 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЗНИЙ Тимофiй Захарович, 1888 р. на-
родження, с.Голоби Ковельського р-ну Волинської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Кремiнна, завiдуючий пiщаним кар'єром. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 11 серпня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.  

ВОЗНЯК Мартин Йосипович, 1896 р. народ-
ження, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Пiдго-
рiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ле-
нiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ВОЗНЯК Тимофiй Антонович, 1913 р. на-
родження, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ма-
лохатка Старобiльського р-ну, робiтник радгоспу 
iм.Артема. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   
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ВОЇНОВ Василь Кузьмич, 1893 р. народ-
ження, с.Петюново Муромського р-ну Горьковської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/серед-
ня.  На час арешту член ВКП(б).  Проживав у м.Лу-
ганську, директор з-ду iм.Артема. Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу   5 квiтня 
1939 року засуджений до розстрiлу. 21 вересня 
1939 року Президiєю Верховної Ради СРСР роз-
стрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.  

ВОЇНОВ Микола Кiндратович, 1886 р. на-
родження, х. Насонтов, Бiлокалитвинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алмазна Стахановської 
мiськради, робiтник щебеневого кар'єру. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 люто-
го 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ВОЙКОВ Iван Харлампiйович, 1887 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Лисичанську, старший конструктор    
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОЙНАХОВСЬКИЙ Леонiд Миколайович, 
1902 р. народження, м.Лубни Полтавської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м.Красний Луч, 
маркшейдер шахти iм."Известий". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 листопада 1937 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1955 роцi.  

ВОЙНИЛОВИЧ Володимир Адамович, 
1897 р. народження, с.Роський-Сiлець, Вiтебська 
обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав 
у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, робiтник 
зал.ст. Сiмейкине. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЙНИЛОВИЧ Iван Адамович, 1884 р. на-
родження, с.Трухановичi, Мiнська губернiя, Бiло-
русь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької мiськради, монтер шахти   
№ 7-8. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
24 лютого 1934 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОЙНИЛОВИЧ Костянтин Адамович, 1893 р. 
народження, с.Роський-Сiлець, Вiтебська обл., Бi-
лорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у смт 
Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, слюсар 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Урало-Кавказька. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЙНОВ Iван Андрiйович, 1880 р. народ-
ження, с.Сторожове Лiвенського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у м.Алчевську, муляр з-ду iм.Ворошило-
ва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЙНОВ Iван Вiссарiонович, 1886 р. народ-
ження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, конюх шахти 

№ 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЙНОВ Йосип Антонович, 1881 р. народ-
ження, ст-ця Чертковська Морозовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, конюх рай-
харчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.  

ВОЙНОВ Микола Григорович, 1904 р. на-
родження, с.Кубан Покровського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, токар з-ду iм.Воро-
шилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.        
1 жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВОЙТАНIС Костянтин Тимофiйович, 1888 р. 
народження, м.Ковно, Литва, литовець, освiта по-
чаткова.  Член ВКП(б) у 1924-1938 рр.  Проживав у 
м.Рубiжне, майстер парового цеху хiмкомбiнату. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЙТАШЕВСЬКИЙ Федiр Iванович, 1907 р. 
народження, с.Дзюбiвка Малодiвицького р-ну Чер-
нiгiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Лозовiвка Старобiльського р-ну, колгоспник 
к-пу "Нове життя". Арештований 20 квiтня 1942 ро-
ку за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмець-
ких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним станом ета-
пований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 31 
квiтня 1948 року справу припинено за недоведенiс-
тю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙТЕНКО Григорiй Якович, 1923 р. на-
родження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 272 стрiлецького полку 123 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 8 армiї 13 липня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1996 роцi.  

ВОЙТЕНКО Єфросинiя Трохимiвна, 1917 р. 
народження, с.Григорiвка Згурицького р-ну, Мол-
дова, українка, освiта середня. Проживала в м.Крас-
ний Луч, не працювала. Арештована 7 березня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни. 
25 червня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВОЙТЕНКО Максим Якович, 1899 р. на-
родження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Литвинiвцi, 
тесляр радгоспу iм.Литвинова. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЙТЕНКО Павлина Трохимiвна, 1905 р. 
народження, с.Григорiвка Згурицького р-ну, Мол-
дова, українка, освiта середня. Проживала в м.Крас-
ний Луч, учениця в швейнiй майстернi. Арештова-
на 7 березня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
вана углиб країни. 25 червня 1948 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.  
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ВОЙТЕНКО Степан Євдокимович, 1909 р. 
народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Пiдго-
рiвцi, колiйний обхiдник залiзничної магiстралi Мо-
сква-Донбас. Арештований 11 липня 1938 року за 
звинуваченням у приналежностi до антирадянської 
органiзацiї. 27 серпня 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙТИК Андрiй Федотович, 1905 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освіта початкова. Проживав у Петрiвцi, 
селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР  27 сiчня 1931 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВОЙТИК Iван Микитович, 1865 р. народ-
ження, кол.х. Богиня, Станично-Луганський р-н, 
українець, неписьменний. Проживав за мiсцем на-
родження, селянин-одноосiбник. Арештований 24 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 10 квiтня 1930 року справу припи-
нено з урахуванням вiку пiдслiдного, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ВОЙТИК Микола Iванович, 1919 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер транспортного взводу опергрупи 7 окремої 
армiї. Вiйськовим трибуналом 114 стрiлецької дивi-
зiї 25 березня 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЙТИК Павло Iванович, 1893 р. народ-
ження, кол.х. Богиня, Станично-Луганський р-н, 
українець, освiта початкова. Проживав за мiсцем 
народження, селянин-одноосiбник. Колегiєю сек-
ретно-оперативного вiддiлу Донецької ГубЧК 23 
вересня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.  

ВОЙТИЧЕНКО Федiр Федорович, 1889 р. 
народження, м.Нiжин Чернiгiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, контро-
лер облвiддiлу зв'язку. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 21 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЙТКОВ Йосип Iванович, 1901 р. народ-
ження, с.Угерцi Самбiрського р-ну Дрогобицької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, столяр Успенського 
змiшторгу. Луганським обласним судом 16 червня 
1950 року засуджений до 10 р. позбавлення волi.    
8 квiтня 1955 року мiру покарання знижено до 6 р.  
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОЙТКОВСЬКА-ЗIНКОВСЬКА Любов 
Iванiвна, 1898 р. народження, м.Ростов-на-Дону, 
Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Красний Луч, iнспектор райвiддiлу 
"Союздруку". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 27 грудня 1937 року засуджена до 5 р. поз-
бавлення волi. 29 жовтня 1939 року тим же органом 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1958 роцi.  

ВОЙТОВ Григорiй Тихонович, 1911 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 

возiй артiлi "Гужтранс". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЙТОВ Iван Iванович, 1883 р. народжен-
ня, с.Лиман Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Перевальську, робiтник 
шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.  

ВОЙТОВ Iван Петрович, 1876 р. народжен-
ня, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, росiянин, 
освiта середня. Проживав у с.Євсуг Бiловодського 
р-ну, служитель релiгiйного культу. 13 березня 
1925 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд - звинува-
чувався в антирадянськiй агiтацiї. 22 липня 1925 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙТОВ Мефодiй Гнатович, 1897 р. народ-
ження, с.Бiленьке Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Бугаївка Пере-
вальського р-ну, iнструктор навчального комбiнату 
шахти № 5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1967 роцi.  

ВОЙТОВ Микола Михайлович, 1917 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, не працював. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 листопада 1943 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВОЙТОВ Прокiп Євдокимович, 1879 р. на-
родження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, 
українець, неписьменний. Проживав у Павлiвцi, 
сторож шахти № 3. Вiйськовим трибуналом 2 армiї 
2 травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙТОВ Тимофiй Ксенофонтович, 1891 р. 
народження, с.Бiлоскелювате Краснодонського     
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бiло-
скелюватому, колгоспник к-пу iм.Кривошликова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.  

ВОЙТОВ Федiр Андрiйович, 1912 р. народ-
ження, х. Нємцов, Великомихайловський р-н Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник 
кiнного двору Лисичанського рудоуправлiння. Аре-
штований 22 травня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙТОВ Феофан Тихонович, 1891 р. народ-
ження, с.Рогове Новопсковського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у с.Олексiївка Бiлокура-
кинського р-ну, шкiльний учитель. Арештований    
6 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам i антирадянськiй агiтацiї. 10 
серпня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  
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ВОЙТОВ Якiв Тихонович, 1898 р. народ-
ження, с.Лиман Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, возiй 
артiлi "Гужтранс". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Августин Антонович, 1914 р. 
народження, х. Скала, Городоцький р-н Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Свато-
ве, столяр райкомунгоспу. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 16 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Агнешка Антонiвна, 1889 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., полька, неписьменна. Проживала в 
с.Рудiвка Сватiвського р-ну, домогосподарка. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1989 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Алезiй Iванович, 1894 р. на-
родження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Рудiвка Сватiвського р-ну, робiтник молокорад-
госпу "Св а тiв сь кий ". Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Алезiй (Олексiй) Павлович, 
1892 р. народження, смт Г о р о док  Городоцького 
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Барикине Сватiвського р-ну, техпрацiв-
ник сiльської школи. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Антон Йосипович, 1911 р. на-
родження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Оборотнiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.1 Травня. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Антон Миколайович, 1882 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Кругле Сватiвського р-ну, сторож райвиконкому. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Антонiна Антонiвна, 1898 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., полька, освiта початкова. Проживала 
в с.Рудiвка Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу  "1  
Травня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджена до розстрiлу. Реабiлi-
тована у 1989 роцi.  

ВОЙТОВИЧ Iван Гнатович, 1887 р. народ-
ження, с.Топольниця Старосамбiрського р-ну Дро-
гобицької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Золоте Первомайської мiськради, вибiйник 
шахти № 14. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.  

ВОЙТЮК Сергiй Iванович, 1905 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, електрослюсар з-ду iм.Воро-

шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жо-
втня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 16 жовтня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКА Анастасiя Костянтинiв-
на,1908 р.народження, с.Бежiв Черняхiвського р-ну 
Житомирської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Красний Луч, iнструктор з протипо-
вiтряної оборони. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 18 жовтня 1941 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Бронiслав Iванович, 
1917 р. народження, с.Хоровиця Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Безгинове Новоайдарського р-ну, колгоспник   
к-пу iм.Литвинова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Володимир Йосипо-
вич, 1921 р. народження, с.Малий Лазучин Базалiй-
ського р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк,  
освiта початкова. Проживав у с.Червоний Жовтень 
Станично-Луганського р-ну, не працював. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 15 
жовтня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Iван Степанович, 1889 р. 
народження, м.Орша, Бiлорусь, бiлорус, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Лисичанську, iнженер "Скло-
буду". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Йосип Петрович, 1896 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Косiора. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Казимир Фелiксович, 
1903 р. народження, с.Залетичiвка Летичiвського  
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, котельник з-ду iм.Ворошило-
ва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Костянтин Петрович, 
1912 р. народження, м.Кiровоград, українець, освiта 
середня. Проживав у м.Красний Луч, завiдуючий 
конторою мiськводопроводу. Вiйськовим трибуна-
лом 395 стрiлецької дивiзiї 31 жовтня 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Людвiг Григорович, 
1892 р. народження, с.Романiвка Новоград-Волин-
ського р-ну Житомирської обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Павлiвка Бiлокуракинського  
р-ну, тесляр залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Петро Львович, 1909 р. 
народження, с-ще зал.ст. Лотва, Могильовська обл., 
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Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, черговий по зал.ст. Старобiльськ. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Стах Петрович, 1889 р. 
народження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Рогове 
Новопсковського р-ну, конюх к-пу "Нове життя". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ Флор Антонович, 
1894 р. народження, с.Малий Лазучин Базалiйсько-
го р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, бурильник шахти iм.Iл-
лiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВОЙШВIЛЛО Владислав Станiславович, 
1894 р. народження, Литва, литовець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, техкерiвник рай-
управлiння "Донбасводтресту". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 5 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ВОЙЩЕВ Iван Дмитрович, 1887 р. народ-
ження, с.Шестаково Лосєвського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, не працював. 
Арештований 18 вересня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 сiчня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

ВОЛГА Дмитро Федосович, 1906 р. народ-
ження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта вища. Проживав у смт Георгiївка Лутугинсь-
кого р-ну, старший агроном радгоспу iм.Леваневсь-
кого. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської обл. 20 вересня 1945 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОЛГА Лаврентiй Микитович, 1894 р. на-
родження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Юр'ївцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 6 сiчня 1929 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 жов-
тня 1929 року справу припинено за малозначнiстю, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛГА Марiя Iванiвна, 1906 р. народження, 
смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, українка, освiта 
початкова. Проживала в Юр'ївцi, домогосподарка. 
Арештована 5 березня 1942 року як дружина репре-
сованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Того ж дня звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.  

ВОЛГА Текля Семенiвна, 1893 р. народжен-
ня, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українка, непись-
менна. Проживала в Євсузi, колгоспниця к-пу iм. 
Кiрова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 26 сiчня 1942 року засуджена до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

ВОЛГА Федосiй Федосiйович, 1870 р. на-
родження, смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 

дв iр ни к  житлово-експлуатацiйної контори № 2. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛИК Iван Iллiч, 1871 р. народження, 
с.Менчикури Мелiтопольського р-ну Запорiзької 
обл., українець, неписьменний. Проживав у с.Пере-
можне Лутугинського р-ну, сторож сiльської коопе-
рацiї. Арештований 2 листопада 1937 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ВОЛИК Максим Яремович, 1885 р. народ-
ження, с.Менчикури Мелiтопольського р-ну Запорi-
зької обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Михайлiвка Перевальського р-ну, працiвник  
аеродрому. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
19 листопада 1937 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛИКОВ Iван Павлович, 1914 р. народ-
ження, х. Тишкiн, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова.  Проживав у м. Краснодонi, робiтник шахти 
№ 5. Арештований 7 травня 1936 року за звинува-
ченням в антирадянських дiях. 11 жовтня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю протиправних 
дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ВОЛИКОВСЬКИЙ Конон Михайлович, 
1916 р. народження, смт Фащiвка Перевальського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, сержант. Вiйськовим трибуналом 122 окре-
мої стрiлецької бригади 11 червня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

ВОЛИНСЬКИЙ Лев Самiйлович, 1899 р. 
народження, смт Ржищiв Ржищiвського р-ну Київ-
ської обл., єврей, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, технiк зал.ст. Луганськ. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ВОЛИНСЬКИЙ Михайло Васильович, 
1916 р. народження, м.Вовчанськ Харкiвської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Рубiжне, 
студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного iн-
ституту. Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Луганським обласним судом 
19 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 ро-
ках. 

ВОЛК Павло Стефанович, 1877 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках,  селянин-одно-
осiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 бере-
зня 1930 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ВОЛКАНОВ Iван Федорович, 1907 р. народ-
ження, с.Мануйлiвка, Днiпропетровська обл., бол-
гарин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. Донецьким 
обласним судом 26 лютого 1939 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  
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ВОЛКОВ Андрiй Миколайович, 1884 р. на-
родження, с.Тихонiвка Бердянського р-ну Запорiзь-
кої обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, селянин-одноосiбник. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 29 квiтня 1933 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛКОВ Анатолiй Iванович, 1941 р. на-
родження, м.Рубiжне, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Рубiжному, слюсар хiмкомбiнату. Лу-
ганським обласним судом 12 жовтня 1962 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.  

ВОЛКОВ Афанасiй Андрiйович, 1910 р. на-
родження,  с.Тихонiвка Бердянського р-ну Запорi-
зької обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, слюсар шахти iм.Iллiча. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 ро-
ку засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ВОЛКОВ Василь Iванович, 1911 р. народ-
ження, м.Донецьк Донецької обл., росiянин, освiта 
вища. Проживав у м.Ровеньки, начальник учбового 
пункту шахти № 2 iм.Дзержинського. Луганським 
обласним судом 1 червня 1949 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 15 червня 1955 року УКДБ 
по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припи-
нено, з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВОЛКОВ Вiталiй Климентiйович, 1894 р. 
народження, с.Троїцько-Сафонове, Одеська обл., 
українець, освiта середня. Проживав у смт Маркiв-
ка, технiчний керiвник лiсництва iм.К.Цеткiн Мар-
кiвського лiспромгоспу. Арештований 22 червня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 7 березня 1944 року справу припи-
нено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛКОВ Володимир Iванович, 1899 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, бухгалтер розрахункової 
групи паровозного депо Сватове. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 10 травня 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.  

ВОЛКОВ Гарасим Семенович, 1903 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Первомайсь-
ку, робiтник шахти "Сокологорiвка". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛКОВ Дмитро Якимович, 1902 р. на-
родження, с.Замостя Суджанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Первомайську, покрiвельник-
маляр вiддiлу капiтальних робiт тресту "Первомай-
ськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  
3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛКОВ Єгор Iванович, 1880 р. народжен-
ня, с.Павленкове Новопсковського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Павленковому, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 17 березня 1931 ро-

ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
лютого 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВОЛКОВ Iван Iванович, 1902 р. народжен-
ня, м.Тамбов, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м.Луганську, працiвник шапко-
вої майстернi Вiйськторгу. Вiйськовим трибуналом 
Луганського гарнiзону 10 квiтня 1942 року засу-
джений до 10 р.  позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ВОЛКОВ Iван Миколайович, 1923 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 252 окремого арти-
лерiйсько-кулеметного батальйону 110 укрiпрайо-
ну. Вiйськовим трибуналом 39 стрiлецького корпу-
су 29 вересня 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОЛКОВ Iван Мусiйович, 1902 р. народ-
ження, м.Алмазна Стахановської мiськради, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у м.Брянка, нача-
льник дiльницi шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Вiй-
ськовим трибуналом Харкiвського вiйськового ок-
ругу 19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
17 березня 1939 року Президiєю Верховної Ради 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ВОЛКОВ Iван Романович, 1905 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б).  Проживав у Луганську, 
техкерiвник хiмфармзаводу. Арештований 5 квiтня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 19 червня 1943 року справу пр и-
пине но за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛКОВ Iван Стефанович, 1912 р. народ-
ження, с.Микiльське Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Микiльському, не 
працював. Арештований 20 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 22 липня 1943 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛКОВ Iлля Iванович, 1888 р. народжен-
ня, м.Старобiльськ, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Старобiльську, приймальник райконто-
ри "Союзхутро". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОЛКОВ Кузьма Олексiйович, 1904 р. на-
родження, с.Н о в о о ль ша нка  Нижньодевицького 
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, тес-
ляр-приватник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 лютого 1934 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛКОВ Максим Васильович, 1913 р. на-
родження, х. Ребриково, Мiллеровський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, електрослю-
сар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Донецьким облас-
ним судом 15 вересня 1935 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛКОВ Маркел Семенович, 1895 р. на-
родження, с.Козловка Лопатiнського р-ну Пензен-
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ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, тесляр з-ду 
iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ВОЛКОВ Микола Андрiйович, 1915 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алмазна 
Стахановської мiськради, робiтник щебеневого ка-
р'єру. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 21 травня 1938 року засуджений до 7 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ВОЛКОВ Микола Трохимович, 1921 р. на-
родження, с.Велике Майкопського р-ну Краснодар-
ського краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у смт Лотикове Слов'яносерб-
ського р-ну, школяр. Арештований 14 березня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 
листопада 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛКОВ Микола Якович, 1922 р. народ-
ження, с.Микiльське Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта середня. Вiйськовослужбовець, кулеметник 
245 окремого кулеметного батальйону. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 26 
травня - 2 червня 1943 року засуджений до розстрi-
лу. 3 липня 1943 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОЛКОВ Михайло Тихонович, 1899 р. на-
родження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, за-
вiдуючий виробничою частиною шахти № 4-бiс. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 
роцi.  

ВОЛКОВ Мусiй Кузьмич, 1901 р. народжен-
ня, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Наугольному, не працю-
вав. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донець-
кої обл. 21 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 4 листопада 1944 року Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 
вирок скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1944 роцi.  

ВОЛКОВ Олександр Андрiйович, 1921 р. 
народження, м.Золоте Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у Золотому, 
масовик клубу Попаснянського вагоноремонтного 
з-ду. Луганським обласним судом 14 вересня 1940 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.  

ВОЛКОВ Олександр Антонович, 1893 р. на-
родження, смт Городок Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Краснодонi, командир взводу воєнiзованої гiрни-
чорятувальної частини. Донецьким обласним судом 
11 вересня 1937 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛКОВ Олександр Iванович, 1858 р. на-
родження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у смт Ново-
олександрiвка Краснодонського р-ну, селянин-од-

ноосiбник. Арештований 20 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 берез-
ня 1930 року  справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ВОЛКОВ Олександр Петрович, вiн же 
КОЖЕУРОВ Сергiй Володимирович, 1915 р. на-
родження, с.Велике Коленiдово Єльнiнського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, стар-
ший рахiвник їдальнi № 7 тресту "Доннархарч". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 21 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ВОЛКОВ Олександр Терентiйович, 1870 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта початко-
ва.  На час арешту член ВКП(б).  Проживав у Сва-
товому, сторож Сватiвського сiльпо. Донецьким об-
ласним судом  25 жовтня 1937 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛКОВ Павло Осипович, 1891 р. на-
родження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, 
iнспектор з якостi вугiлля шахти № 7. Арештований 
9 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 26 червня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного.  Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ВОЛКОВ Петро Васильович, 1891 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта н/вища. Про-
живав у Луганську, помiчник директора з-ду № 60. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 
роцi.  

ВОЛКОВ Петро Миколайович, 1900 р. на-
родження, с.Березово Лiвенського р-ну Калузької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Крiпенське Антрацитiвської 
мiськради, грубник шахти № 22-53. Донецьким об-
ласним  судом  8 червня 1937 року  засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОЛКОВ Петро Петрович, 1921 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта н/вища. Про-
живав у Луганську, студент 2-го курсу Луганського 
сiльгоспiнституту. Луганським обласним судом 20 
листопада 1939 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛКОВ Прокiп Федорович, 1891 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у с.Свiтле Старобiльсько-
го р-ну, робiтник зернорадгоспу iм.Ворошилова. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

ВОЛКОВ Сергiй Миколайович, 1884 р. на-
родження, м.Калуга, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Луганську, начальник дистанцiї сиг-
налiзацiї i зв'язку зал.ст. Луганськ. Вiйськовою ко-
легiєю Верховного суду СРСР 30 жовтня 1938 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.  

ВОЛКОВ Якiв Павлович, 1906 р. народжен-
ня, с.Свистунiвка Сватiвського р-ну, українець, ос-
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вiта початкова. Проживав у м.Лутугине, зчiплювач 
вагонiв зал.ст. Лутугине. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 28 грудня  1937 року  засуджений до 
10 р. позбавлення волi.  23 сiчня 1940 року УНКВС 
по Донецькiй обл. вирок скасовано, справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1940 роцi.  

ВОЛКОВА Анастасiя Василiвна, 1893 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Наугольному, без 
певних занять. Луганським обласним судом 10 тра-
вня 1939 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОЛКОВА Ганна Прокопiвна, 1919 р. на-
родження, с.Павленкове Новопсковського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Павленко-
вому, колгоспниця к-пу "Червоний прапор". Вiйсь-
ковим трибуналом 24 району авiацiйного базування 
25 листопада 1941 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОЛКОВА Євдокiя Леонтiївна, 1899 р. на-
родження, м.Сватове, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Кремiнна, без певного мiсця роботи. 
Луганським обласним судом 30 травня 1950 року 
засуджена до 25 р. позбавлення волi. 9 червня 1955 
року Верховним судом УРСР строк покарання зни-
жено до 8 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ВОЛКОВА Євдокiя Романiвна, 1913 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в Стахановi, стволова шахти "Макси-
мiвська". Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 12 сiчня 1946 року вислана за межi Украї-
ни як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини.  Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОЛКОВА Катерина Петрiвна, 1920 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українка, 
освiта середня. Проживала в м.Первомайську, ком-
сорг школи № 15. Вiйськовим трибуналом Лугансь-
кого гарнiзону 22 березня 1945 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi.  9 квiтня 1947 року Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасо-
вано, справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1947 
роцi.  

ВОЛКОВА Мотрона Андрiївна, 1910 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в Наугольному, колгосп-
ниця к-пу "Пролетар". Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 6 травня 1944 року вислана 
за межi України. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ВОЛКОВА Раїса Федорiвна, 1922 р. народ-
ження, с.Березiвське Попаснянського р-ну, росiян-
ка, освiта н/середня. Проживала в м.Лисичанську, 
завiдуюча столом особового складу шахтоуправлiн-
ня iм.Крупської. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 липня 1944 року засуджена до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1957 роцi.  

ВОЛКОВИЧ Борис Леонiдович, 1901 р. на-
родження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiвського 
р-ну, б у х га л т ер  дитячого санаторiю. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛКОВСЬКА Ганна Степанiвна, 1923 р. 
народження, с.Ч ми р iвка  Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Чмирiвцi, 
перукар артiлi iм.П.Осипенко. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Сталiнградської обл., Росiйська 
Федерацiя, 16 червня 1943 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ВОЛКОВСЬКИЙ Василь Iванович, 1912 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Георгiївцi, 
слюсар Луганського з-ду № 60. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Iркутської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, 14 лютого 1942 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛКОВСЬКИЙ Григорiй Софронович, 
1910 р. народження, смт Георгiївка Лутугинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 1035 стрiлецького полку 280 стрi-
лецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 48 армiї 18 
жовтня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 жовтня 1942 року. Реабiлiтований у 
1984 роцi.  

ВОЛКОВСЬКИЙ Iван Софронович, 1892 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОБУЄВ Григорiй Данилович, 1896 р. 
народження, с.Волобуєвка Бєлгородського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та середня. Проживав у м.Стахановi, агент з поста-
чання рудоремонтного з-ду. Луганським обласним 
судом 9 лютого 1948 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОЛОБУЄВ Митрофан Васильович, 1894 р. 
народження, с.Нариково Мценського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, вахтер тресту "Во-
рошиловвугiлля". Донецьким обласним судом         
8 лютого 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОЛОВИК Iван Iванович, 1894 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, вантажник Брянкiвського ру-
доуправлiння. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛОВИК Кiндрат Петрович, 1905 р. на-
родження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду iм.Артема. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 25 червня 1931 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 9 липня 1931 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОЛОВИКОВ Дмитро Михайлович, 1896 р. 
народження, с.Бокове Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 62 армiї 
10 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОЛОВОДЕНКО Карпо Карпович, 1902 р. 
народження, с.Плетений Ташлик, Одеська обл., ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
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вантажник "Донхарчоторгу". Спецколегiєю Доне-
цького обласного суду 16 жовтня 1936 року засуд-
жений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ВОЛОДИЧЕВ Михайло Никодимович (Ми-
колайович), 1879 р. народження, с.Великi Сосни 
Дросковського р-ну Курської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Артемiвську Перевальського р-ну, вибiйник шах-
ти  № 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 16 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОЛОДIН Антон Iванович, 1905 р. народ-
ження, х. Свиридов, Чернишевський р-н Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, без певного 
мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 1 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 16 вересня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОЛОДIН Гнат Васильович, 1896 р. народ-
ження, х. Прошин, Перелазовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуцької 
мiськради, колгоспник к-пу "1-й Хрустальний". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.  

ВОЛОКИТIН Борис Петрович, 1924 р. на-
родження, с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, ро-
сiянин, освiта н/середня. Проживав у кол.с.Ново-
деркул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, 
школяр, учень 9 класу. Луганським обласним судом 
10 травня 1941 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВОЛОКИТIНА Варвара Терентiївна,  1908 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського       
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в смт 
Ленiнське Свердловської мiськради, домогосподар-
ка. 20 березня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС вiйськової частини 1125 засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.   

ВОЛОКИТКIН Аврам Наумович, 1898 р. 
народження, с.Середньотепле Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ВОЛОКИТКIН Афанасiй Петрович, 1892 р. 
народження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, тесляр мiськжитловiддiлу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ВОЛОКИТКIН Василь Олексiйович, 1890 р. 
народження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
рахiвник Теплiвського будинку iнвалiдiв. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1966 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Григорiй Iванович, 1883 р. 
народження, с.Середньотепле Станично-Лугансько-

го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Тепле Станично-Луганського р-ну, конюх рай-
комунгоспу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
22 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Григорiй Олексiйович,  
1903 р. народження, с.Тепле Станично-Луганського 
р-ну, росiянин. Проживав у смт Петрiвка Станично-
Луганського р-ну, бухгалтер райвiддiлу зв'язку. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Iван Тимофiйович, 1894 р. 
народження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ста-
нично-Луганське, тесляр пункту "Заготзерно". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Михайло Петрович, 1875 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Наум Никанорович, 1871 р. 
народження, с.Середньотепле Станично-Лугансько-
го р-ну,  росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Середньотеплому, колгоспник к-пу "Вранiшня зо-
ря". Арештований 3 серпня 1937 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Федiр Петрович, 1870 р. на-
родження, с.Середньотепле Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у с.Пiща-
не Станично-Луганського р-ну, сторож Первомай-
ського лiсництва. Арештований 20 вересня 1937 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рi-
шення у справi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛОКИТКIН Фрол Хомич, 1898 р. народ-
ження, с.Крепi Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у с.Нижньотепле 
Станично-Луганського р-ну, тесляр радгоспу iм.Ар-
тема. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 25 листопада 1944 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОЛОСЕВИЧ Максим Венедиктович, 1888 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Вiльний, Слов'яносербський    
р-н, стрiлочник зал.ст. Бежанiвка, Кiровська мiськ-
рада. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.  

ВОЛОСЕВИЧ Олександр Максимович, 
1918 р. народження, м.Стаханов, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 15 окре-
мого навчального полку. Арештований 14 серпня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 28 липня 1943 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

ВОЛОСКОВ Iван Iванович, 1906 р. народ-
ження, с.Томаровка Бєлгородського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова.  Проживав у м. Антрацитi,  робiтник  шахти 
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№ 8-9. Арештований 24 сiчня 1942 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 лютого 1942 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 395 стрi-
лецької дивiзiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

ВОЛОСУХIНА Меланiя Григорiвна, 1904 р. 
народження, с.Голе Михайловського р-ну Вороне-
зької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, непись-
менна. Проживала в м.Антрацитi, домогосподарка. 
Арештована 3 квiтня 1943 року як соцiально небез-
печний елемент. 25 березня 1944 року Особливою 
нарадою при НКВС СРСР мiрою покарання визна-
чено строк попереднього ув'язнення.  Реабiлiтована 
у 1993 роцi.  

ВОЛОТКЕВИЧ Євгенiя Кирилiвна, 1912 р. 
народження, м.Житомир, українка, освiта початко-
ва. Проживала в м.Стахановi, пенсiонерка. Лугансь-
ким обласним судом 17 червня 1959 року засудже-
на до 5  р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

ВОЛОХ Антон Федорович, 1921 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Круглому, колгоспник   
к-пу iм.Будьонного. 13 червня 1942 року Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОХ Iван Максимович, 1905 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Круглому, селянин-одно-
осiбник. 22 лютого 1930 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд - звинувачувався в антирадянськiй агi-
тацiї. 12 березня 1930 року справу припинено, пiд-
писку про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 
1930 роцi.  

ВОЛОХ Федiр Васильович, 1887 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Круглому, селянин-одно-
осiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

ВОЛОХОВ Гнат Iванович, 1917 р. народ-
ження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 15 окремого iнженерно-аеродромного бата-
льйону 18 авiацiйної бригади. Вiйськовим трибуна-
лом 2 окремого стрiлецького корпусу 16 липня 
1940 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛОХОВА Лiдiя Карпiвна, 1920 р. народ-
ження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в Ново-
дар'ївцi, оператор транспортного цеху тресту 
"Фрунзевугiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл.  17 червня 1943 року засуд-
жена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

ВОЛОЦЬКИЙ Федiр Юхимович, 1911 р. на-
родження, ст-ця Чернишевка, Ростовська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинсь-
кого р-ну, старший зе мл е в по р ядник  райземвiд-
дiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

ВОЛОШИН Андрiй Єлисейович, 1893 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Колегiєю 
Донецької ГубЧК 24 липня 1920 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. 26 жовтня 1930 року 
арештований за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 3 сiчня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1991 i 1994 роках.   

ВОЛОШИН Василь Тихонович, 1902 р. на-
родження, с.Данилiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
бетонник "Iндустрбуду". Народним судом м.Алчев-
ська 1 лютого 1934 року засуджений до 7 р. позбав-
лення волi. 27 березня 1934 року Донецьким облас-
ним судом справу повернено на дослiдування. 10 
липня 1934 року справу припинено.  Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ВОЛОШИН Василь Федорович, 1897 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, 
колгоспник к-пу iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОШИН Вiктор Гнатович, 1911 р. на-
родження, с.Миколаївка, Одеська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, стар-
ший пожежник шахти № 8-9. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1979 роцi.  

ВОЛОШИН Григорiй Михайлович, 1902 р. 
народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичансь-
ку, наваловiдбiйник шахти iм.Крупської. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЛОШИН Дем'ян Михайлович, 1905 р. 
народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiв-
ка Попаснянського р-ну, робiтник крейдяного кар'є-
ру Лисичанського з-ду "Донсода". Арештований     
3 травня 1938 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВОЛОШИН Iван Овксентiйович, 1892 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта н/вища. 
Проживав у Кремiннiй, шкiльний учитель. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.  

ВОЛОШИН Iван Панасович, 1897 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
начальник адмiнгоспвiддiлу "Склобуду". Донець-
ким обласним судом 20 грудня 1935 року засудже-
ний до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ВОЛОШИН Iван Петрович, 1901 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, 
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робiтник шахти "Альберт". Арештований 25 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. У зв'язку з воєнним станом етапований углиб 
країни, де пiзнiше не виявлений. 31 березня 1948 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛОШИН Iван Степанович, 1893 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
завгосп з-ду об'єднання "Головмолоко". Вiйськовим 
трибуналом 275 стрiлецької дивiзiї 27 грудня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВОЛОШИН Iван Федорович, 1908 р. народ-
ження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, сторож зал.ст. Старобiльськ. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ МВС Луганської обл. 4 серпня 1947 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ВОЛОШИН Кирило Тимофiйович, 1907 р. 
народження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, возiй-приватник. Донецьким обласним судом    
4 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОЛОШИН Костянтин Петрович, 1910 р. 
народження, с.Соколово-Кундрюченське Новочер-
каського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ант-
рацитi, десятник шахти № 15. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 22 липня 1932 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛОШИН Максим Петрович, 1905 р. на-
родження, с.Данилiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 480 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 152 стрiлецької дивiзiї 10-12 серпня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.  

ВОЛОШИН Олексiй Никифорович, 1888 р. 
народження, с.Оршиця, Полтавська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Свердловську, аг-
роном змiшторгу. Луганським обласним судом 26 
червня 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 29 жовтня 1954 року Верховним судом УРСР 
строк покарання знижено до 9 р.  Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВОЛОШИН Петро Гаврилович, 1903 р. на-
родження, с.Данилiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Данилiвцi, кол-
госпник к-пу "Червона зоря". Вiйськовим трибуна-
лом 30 району авiацiйного базування 12 березня 
1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Ре-
абiлiтований у 1993 роцi.  

ВОЛОШИН Петро Фiлатович, 1887 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, крiпильник шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЛОШИН Тимофiй Михайлович, 1910 р. 
народження, с.Кричунове Любашiвського р-ну Оде-

ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Петровське Краснолуцької мiськради, робiтник 
пiдсобного господарства з-ду № 59. Арештований 8 
червня 1934 року за звинуваченням у контрреволю-
цiйних дiях. 19 липня 1934 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до су-
ду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛОШИН Тихiн Федорович, 1916 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. На час арешту член 
ВКП(б).  Проживав у Новiй Астраханi, колгоспник 
к-пу iм.Ленiна. Вiйськовим трибуналом 35 району 
авiацiйного базування 6 сiчня 1942 року засудже-
ний до розстрiлу. Страчений 24 сiчня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОЛОШИН Федiр Васильович, 1882 р. на-
родження, м.Старобiльськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Пiдгорiвка Старобiльського     
р-ну, сторож Пiдгорiвської МТС. Арештований       
3 лютого 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам.13 листопада 1943 ро-
ку Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою по-
карання визначено строк попереднього ув'язнення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛОШИН Федiр Iванович, 1910 р. народ-
ження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 185 стрiлецького полку 60 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 1 армiї 6 липня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 липня 
1943 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОЛОШИН Федот Фiлатович, 1890 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
українець.  Проживав у м.Первомайську, чорнороб 
овочевої бази № 2 зал.ст. Первомайськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрілу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛОШИНА Клавдiя Федорiвна, 1920 р. 
народження, м.Старобiльськ, українка, освiта по-
чаткова. Проживала в с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, комiрник дитячого будинку. Постановою Осо-
бливої наради при НКВС СРСР вiд 12 лютого 1944 
року вислана за межi України. Реабiлiтована у 1989 
роцi.  

ВОЛОШИНА Пелагiя Миколаївна, 1901 р. 
народження, м.Старобiльськ, українка, освiта се-
редня. Проживала в Старобiльську, не працювала. 
Арештована 8 лютого 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 березня 
1943 року справу  припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтована у 1943 роцi.  

ВОЛОШИНА Тетяна Прокопiвна, 1926 р. 
народження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Муратовому, 
не працювала. Луганським обласним судом 30 квiт-
ня 1947 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ВОЛОШИНОВ Георгiй Овксентiйович, 
1926 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 28 травня 1951 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  
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ВОЛОШИНОВ Iван Якимович, 1899 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Переваль-
ську, майстер Центральних електромеханiчних май-
стерень тресту "Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. 5 сiчня 1940 
року УНКВС по Луганськiй обл. вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинуваченння, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОЛОШКО Степан Семенович, 1891 р. на-
родження, с.Кривоносiвка Бобринецького р-ну Кi-
ровоградської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, товарознавець облспо-
живспiлки. Луганським обласним судом 17 лютого 
1947 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОЛОЩЕНКО Артем Лазарович                                        
1896 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, лудильник артi-
лi "Металоширвжиток". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 сiчня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

ВОЛОЩЕНКО Володимир Iванович, 1898 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, юрисконсульт бази 
"Плодоовочторгу". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 13 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

ВОЛОЩЕНКО Карпо Васильович, 1879 р. 
народження, м.Попасна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Попаснiй, бригадир господарчої 
бригади зал.ст. Попасна. Арештований 27 березня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 10 серпня 1935 року справу припинено за недо-
статнiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.  

ВОЛОЩЕНКО Катерина Дмитрiвна, 1925 р. 
народження, с.Кадомка Ржищiвського р-ну Київсь-
кої обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Ровеньки, робiтниця шахти № 5 iм.Дзержинсько-
го. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лугансь-
кої обл. 26 березня 1945 року засуджена до 10  р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОЛОЩЕНКО Олексiй Петрович, 1905 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Луганську, начальник вiддiлу технiчно-
го контролю з-ду iм.Жовтневої революцiї. Арешто-
ваний 17 жовтня 1937 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 20 
лютого 1938 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

ВОЛОЩУК Олександр Васильович, 1908 р. 
народження, с.Iвча Лебединського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у    
м.Антрацитi, переносник конвеєра шахти № 3-4.   
26 листопада 1941 року арештований за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 20 грудня 1941 року  
виправданий Вiйськовим трибуналом 18 армiї, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

ВОЛЧАНСЬКИЙ Петро Якимович, 1902 р. 
народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, 
двiрник Старобiльського пивзаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЧЕНКО Вiра Мусiївна, 1899 р. народ-
ження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, домо-
господарка. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 24 листопада 1945 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

ВОЛЧЕНКО Назар Кiндратович, 1893 р. на-
родження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ниж-
ньобараникiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
лютого 1930 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЧЕНКО Якiв Iларiонович, 1908 р. на-
родження, с.Єфремово-Степановка Тарасовського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
крiпильник шахти № 16. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 27 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 жовтня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОЛЬБЕРГ Євген Васильович, 1877 р. на-
родження, м.Харкiв, росiянин, освiта середня. Про-
живав у с.Пшеничне Кремiнського р-ну, гiрничий 
технiк соляних промислiв. Репресований двiчi. Аре-
штований 25 жовтня 1935 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї.   
3 грудня 1935 року справу припинено за  недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 26 
жовтня 1938 року Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1935 i 1959 роках. 

ВОЛЬГАВЕР Янс Кришович, 1901 р. народ-
ження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, наваловiдбiйник шахти № 16. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛЬГЕМУТ Густав Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Цебрикове Цебрикiвського р-ну Одесь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник млинкомбiнату № 7. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 13 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЛЬГЕМУТ Людвiг Iванович, 1915 р. на-
родження, с.Цебрикове Цебрикiвського р-ну Одесь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, столяр "М'ясохолодбуду". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 23 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Адам Фортунатович, 1890 р. 
народження, с.Бiлогородка Iзяславського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Городище Бiловодського р-ну, робiтник Червоно-
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жовтневого лiсгоспу. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Бронiслав Адамович, 1897 р. 
народження, с.Стара Гутиська Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Сенькове Старобiльського р-ну, колгоспник     
к-пу iм.Петровського. Комiсiєю НКВС і Прокурату-
ри СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Вiльям (Вiллiм) Iполитович, 
1903 р. народження, с.Стара Гутиська Плужнянсь-
кого р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Сенькове Старобiльського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Петровського. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Вiцент Домiнiкович, 1917 р. 
народження, с.Чехiвцi Мархлевського р-ну Київсь-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiловодськ, тракторист к-пу iм.Кагановича. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1995 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Мар'ян Адамович, 1911 р. 
народження, с.Велика Радгощ Плужнянського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, коно-
гон шахти № 33-37. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬСЬКИЙ Микола Олексiйович, 1899 р. 
народження, м.Тальне Київської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, вiдповi-
дальний виконавець вiддiлу кадрiв об'єднання "До-
ненерго". Арештований 25 квiтня 1935 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 червня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВОЛЬТЕР Данило Готлiбович, 1882 р. на-
родження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київ-
ської обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
с.Лозне Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу iм.Ле-
нiна. Донецьким обласним судом 17-19 квiтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.  

ВОЛЬТЕР Ергарт Вiльгельмович, 1906 р. 
народження, с.Гринiвцi Пулинського р-ну Київсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ку-
рячiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Краї-
на Рад". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОЛЬТЕР Фердiнанд Якович, 1895 р. на-
родження, к.Борова Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Жовтневе Троїцького р-ну, мiрошник к-пу 
iм.Кагановича. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Август Йоганнович, 1903 р. народ-
ження, к.Маринiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кризь-

ке Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Постише-
ва. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Адам Пилипович, 1899 р. народ-
ження, с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi, го-
лова к-пу "Роте Бауер". Репресований двiчi. 5 берез-
ня 1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд - зви-
нувачувався у приналежностi до контрреволюцiй-
ної органiзацiї. 11 липня 1932 року справу припине-
но за недостатнiстю матерiалiв для притягнення до 
суду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1932 i 1961 роках. 

ВОЛЬФ Альберт Йосипович, 1911 р. народ-
ження, к.Погорєлово Тарасовського р-ну Ростовсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, колгоспник   к-пу 
iм.Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.  

ВОЛЬФ Вiльгельм Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Трудовому, комбай-
нер к-пу "Червоний Жовтень". Арештований 3 ве-
ресня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Перебуваючи пiд слiдством, помер 9 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ВОЛЬФ Герберт Альфредович, 1898 р. на-
родження, Естонiя, нiмець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, заступник бухгалтера старопа-
ровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Едуард Адамович, 1905 р. народ-
ження, к.Грiнталь Тельманiвського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Зеле-
нопiлля Свердловської мiськради, колгоспник к-пу 
"Роте Бауер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.  

ВОЛЬФ Еммануїл Августович, 1903 р. на-
родження, к.Гохнейм Молочанського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Антрацитi, конюх пiдсобного радгоспу шах-
ти № 8-9. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Захар Йосипович, 1882 р. народ-
ження, к.Куца Полтавського р-ну Полтавської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ребрикове 
Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельма-
на. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.  

ВОЛЬФ Iван Августович, 1902 р. народжен-
ня, к.Мала Родзянка, Днiпропетровська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Зеленопiлля 
Свердловської мiськради, табельник к-пу "Роте Ба-
уер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1961 роцi.  
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ВОЛЬФ Йосип Захарович, 1915 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець, освiта середня. Про-
живав у с.Любиме Свердловської мiськради, шкiль-
ний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
15 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.  

ВОЛЬФ Йосип Матвiйович, 1920 р. народ-
ження, с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi, 
помiчник комбайнера к-пу "Роте Бауер". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Лев (Леонтiй) Матвiйович, 1910 р. 
народження, с.Зеленопiлля Свердловської мiськра-
ди, нiмець, освiта початкова. Проживав у Зелено-
пiллi, продавець магазину сiльпо. Репресований 
двiчi. 8 березня 1932 року вiдiбрано пiдписку про 
невиїзд - звинувачувався у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 11 вересня 1932 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Донецьким обласним судом 
26 квiтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1932 i 1965 ро-
ках. 

ВОЛЬФ Матвiй Пилипович, 1885 р. народ-
ження, к.Мала Родзянка, Днiпропетровська обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Зеленопiлля 
Свердловської мiськради, тесляр к-пу "Роте Бауер". 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 11 липня 1932  року ухвалено постано-
ву про вислання на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Мотрона Матвiївна, 1899 р. народ-
ження, х. Новоровенецький, Звєревський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, непи-
сьменна. Проживала в смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, домогосподарка. 18 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до розстрi-
лу. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Олександр Iванович, 1913 р. народ-
ження, с.Новомариновка Тарасовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, десятник 
шахти iм.Войкова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

ВОЛЬФ Пiй Августович, 1904 р. народжен-
ня, к.Гохнейм Молочанського р-ну Днiпропетров-
ської обл., нiмець.  Проживав у м.Антрацитi, возiй 
пiдсобного радгоспу шахти № 8-9. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЛЬФ Раїса Iванiвна, 1917 р. народження, 
с.Гуково Звєревського р-ну Ростовської обл., Росiй-
ська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Свердловську, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 липня 
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1955 роцi.  

ВОЛЬФОВИЧ Петро Васильович, 1886 р. 
народження, м.Севастополь, Кримська АРСР, укра-
їнець, освiта середня.  Член ВКП(б) у 1905-1938 рр. 
Проживав у м.Луганську, завiдуючий бюро замов-
лень з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОЛЬЦАК Iван Лукич, 1881 р. народження, 
Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, кучер шахти iм.Iллiча. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОРЕНЗБЕХЕР Федiр Генрiхович, 1880 р. 
народження, к.Старий Данциг, Одеська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
конюх артiлi "Донтранс". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРЖАЛО М'ячеслав М'ячеславович, 
1918 р. народження, с.Гришкiвцi Бердичiвського   
р-ну Житомирської обл., поляк, освiта н/середня. 
Проживав у смт Троїцьке, електрослюсар Троїцької 
МТС. Арештований 14 серпня 1946 року за звину-
ваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких розвiд-
органiв.  30 жовтня 1946 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОРОБЕЙ Давид Iсайович, 1882 р. народ-
ження, м.Рубiжне, єврей, освiта середня. Проживав 
у м.Лисичанську, кредитний iнспектор Лисичансь-
кого вiддiлення Промбанку. Арештований 29 квiтня 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 24 листопада 1938 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ВОРОБЙОВ Андрiй Леонтiйович, 1873 р. 
народження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, завi-
дуючий пунктом "Заготзерно". Арештований 18 
травня 1932 року за звинуваченням в антирадянсь-
ких намiрах. 9 серпня 1933 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОРОБЙОВ Арсентiй Костянтинович, 1904 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, завгосп мiськдезстанцiї. 
Арештований 1 березня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 17 берез-
ня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВОРОБЙОВ Борис Михейович, 1889 р. на-
родження, с.Воробйовка Солнцевського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, столяр на спо-
рудженнi будинку для iнженерно-технiчних працiв-
никiв. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 ве-
ресня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОБЙОВ Григорiй Лаврентiйович, 1905 р. 
народження, с.Бас Щигровського р-ну Курської 
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обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, вантажник шахти 
№ 1-2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Доне-
цької обл. 28 вересня 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОРОБЙОВ Дмитро Павлович, 1901 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Алчев-
ську, начальник кулеметно-автоматної школи 
мiськради Тсоавiахiму. Вiйськовим трибуналом      
1 стрiлецького корпусу 7 березня 1946 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1996 роцi.  

ВОРОБЙОВ Iван Андрiйович, 1899 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, кол-
госпник к-пу "Визволена праця". Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року ух-
валено постанову про вислання за межi України.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОБЙОВ Iван Андрiйович, 1909 р. на-
родження, м.Прилуки Чернiгiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, брига-
дир пiдсобного господарства зал.ст. Луганськ. Аре-
штований 26 вересня 1944 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 25 квiтня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення.  Реабi-
лiтований у 1946 роцi.  

ВОРОБЙОВ Iван Давидович, 1907 р. народ-
ження, с.Олександрiвськ Василькiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськ-
ради, крiпильник шахти № 28-29. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.  

ВОРОБЙОВ Микола Арсентiйович, 1893 р. 
народження, с.Панкратово Грязовецького р-ну Во-
логодської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Перевальську, ста-
тистик 2-ї дiльницi "Донбасжитлобуду". Арештова-
ний 3 листопада 1932 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 31 березня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1933 роцi.  

ВОРОБЙОВ Олексiй Митрофанович, 1925 р. 
народження, м.Лисичанськ, росіянин, освiта серед-
ня. Проживав у с.Новокраснянка Кремiнського      
р-ну, не працював. Луганським обласним судом 14 
липня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 24 вересня 1954 року Верховним судом УРСР 
строк покарання знижено до 6 р.  Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВОРОБЙОВ Павло Семенович, 1886 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, сто-
рож к-пу iм.Тимченка. Постановою Особливої на-
ради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 1933 ро-
ку висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОРОБЙОВ Панас Андрiйович, 1890 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
не працював. Арештований 8 березня 1943 року за 

звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОРОБЙОВ Феофан Кузьмич, 1871 р. на-
родження, Усманський р-н Воронезької обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Житлiвка Кремiнського р-ну, сторож рай-
споживспiлки. Арештований 4 грудня 1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 грудня 
1934 року справу припинено за малозначнiстю.   
Реабiлiтований у 1934 роцi.  

ВОРОБЙОВ Якiв Iванович, 1893 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, колгосп-
ник к-пу "Нова громада". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОБЙОВА Анастасiя Пилипiвна, 1919 р. 
народження, смт Лотикове Слов'яносербського      
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Ло-
тиковому, лебiдчиця шахти № 12. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 травня 
1943 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.  

ВОРОБЙОВА Валентина Iванiвна, 1922 р. 
народження, м.Красний Луч, росiянка, освiта по-
чаткова. Без певного мiсця проживання i роботи. 
Арештована 9 травня 1942 року за звинуваченням у 
шпигунствi. У зв'язку з воєнним станом етапована 
углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 14 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВОРОБЙОВА Галина Арсентiївна, 1914 р. 
народження, м.Сватове, українка, освiта середня. 
Проживала в м.Попасна, лаборант хiмлабораторiї 
вагоноремонтного з-ду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 24 лютого 1943 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1969 роцi.  

ВОРОБЙОВА Клавдiя Тихонiвна, 1902 р. 
народження, м.Брянка, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
домогосподарка. Арештована 11 вересня 1938 року 
як член сiм'ї репресованого. 2 грудня 1938 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.  

ВОРОБЙОВА-СIРИКОВА Лiдiя Iванiвна, 
1918 р. народження, м.Луганськ, українка, освiта 
середня. Проживала в Луганську, рахiвник школи 
ФЗН № 1. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 грудня 1944 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. 12 листопада 1946 року 
Верховним судом СРСР строк покарання знижено 
до 4 р.  Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ВОРОБЙОВА Меланiя Семенiвна, 1924 р. 
народження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м.Рубiжне, 
секретар народного суду 2-ї дiльницi. Луганським 
обласним судом 14 серпня 1947 року засуджена до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОРОБЙОВА Раїса Iванiвна, 1903 р. народ-
ження, с.Чорна Халуниця Омутнинського р-ну Кi-
ровської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
середня. Проживала в м.Луганську, медсестра полi-
клiнiки № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
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по охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засуд-
жена до розстрiлу. 31 грудня 1941 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1960 роцi.  

ВОРОЖБИТ Федiр Кирилович, 1912 р. на-
родження, с.Кримки Олександрiвського р-ну Київ-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Енгельсове Краснодонської мiськради, електро-
слюсар шахти iм.Енгельса. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОРОНА Володимир Микитович, 1896 р. 
народження, с.Карла Маркса Бердянського р-ну За-
порiзької обл., українець.  Проживав у м.Краснодо-
нi, бухгалтер шахти № 18-20. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 19 липня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОРОНА Гаврило Iванович, 1901 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с.Плахо-Петрiвка Бiлоку-
ракинського р-ну, тесляр радгоспу "Червоне руно". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОНА Григорiй Якович, 1877 р. народ-
ження, с.Микiльське Троїцького р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Микiльському, селя-
нин-одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 бе-
резня 1930 року висланий на 3 р. за межi України. 
28 листопада 1937 року арештований за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 1 жовтня 1939 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня. Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i 1939 роках.   

ВОРОНА Iван Якович, 1874 р. народження, 
с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Миколаївцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Осо-
бливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 берез-
ня 1930 року висланий на 3 р. за межi України. Аре-
штований 15 вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1993 i 1994 роках.   

ВОРОНА Максим Петрович, 1912 р. народ-
ження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1147 
артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 58 
армiї 22 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 8 лютого 1946 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1946 роцi.  

ВОРОНА Павло Абрамович, 1883 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1932 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
лютого 1933 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

ВОРОНА Федiр Олiянович, 1871 р. народ-
ження, с.Iкове Новопсковського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Iковому, селянин-одно-

осiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОНИЙ Кузьма Якович, 1884 р. народ-
ження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у Ровеньках, крiпильник рудника "Вале-
нтинiвка". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 
квiтня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОРОНИЙ Петро Кузьмич, 1908 р. народ-
ження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у Ровеньках, крiпильник шахти № 15. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ВОРОНИЧ Якiв Захарович, 1913 р. народ-
ження, с.Рибчине Новоградкiвського р-ну Кiровог-
радської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, мiлiцiонер загону районного ко-
мiсарiату мiлiцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Воронезької обл. 24 травня 1942 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.   

ВОРОНIН Абрам Терентiйович, 1890 р. на-
родження, с.Орiхiвка Лутугинського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Орiхiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 15 березня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОНIН Єгор Iванович, 1901 р. народжен-
ня, с.Михайловка Должанського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, десятник шахти № 4. 
Арештований 31 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОРОНIН Iван Дмитрович, 1882 р. народ-
ження, с.Пальцево Дмитрієвського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Нижнє Первомайської мiськ-
ради, робiтник "Донбасводтресту". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОРОНIН Iван Тихонович, 1907 р. народ-
ження, м.Шахти Ростовської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, командир вiддiлення 966 стрiлецького пол-
ку. До призову проживав у м.Краснодонi. Вiйсько-
вим трибуналом 296 стрiлецької дивiзiї 28 березня 
1942 року засуджений до розстрiлу. 8 квiтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.    

ВОРОНIН Микола Васильович, 1888 р. на-
родження, с.Золотарiвка Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Золо-
тарiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ОДПУ 13 сiчня 
1930 року засуджений до 6 м-цiв позбавлення волi. 
27 лютого 1946 року арештований за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 31 липня 1946 року 
виправданий Луганським обласним судом. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1946 роках.   
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ВОРОНIН Павло Филимонович, 1882 р. на-
родження, с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с-щi Бут-
кiвка Старобiльського р-ну, працiвник Старобiльсь-
кого веттехнiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОНIН Тимофiй Сергiйович, 1908 р. на-
родження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алмазна Стаханов-
ської мiськради, робiтник з-ду "Сталь". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1965 роцi.  

ВОРОНIНА Євдокiя Микитiвна, 1920 р. на-
родження, м.Стаханов, українка, освiта початкова. 
Проживала в Стахановi, вiдкатниця шахти № 2-бiс 
облмiсцевпрому. Арештована 13 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких 
розвiдорганiв. 20 травня 1942 року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВОРОНIНА-НЕЛЮБОВА Катерина Юхи-
мiвна, 1923 р. народження, с.Червона Поляна Ан-
трацитiвського р-ну, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в Червонiй Полянi, робiтниця радгоспу 
"Краснолуцький". Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 9 червня 1945 року як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

ВОРОНIНА Марiя Никифорiвна, 1904 р. 
народження, с.Пр о їж дж е Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Проїжджо-
му, колгоспниця к-пу "Комiнтерн". Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Донецької обл. 5 серпня 
1943 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1970 роцi.  

ВОРОНКIН Григорiй Акиндинович, 1885 р. 
народження, с.Володимирiвка Божедарiвського     
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Розкiшне Лутугинського     
р-ну, не працював. Арештований 15 березня 1943 
року за звинуваченням у тому, що служив пiд час 
окупацiї у полiцiї. 31 травня 1943 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

ВОРОНКIН Григорiй Матвiйович, 1903 р. 
народження, с.Денежникове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Фрун-
зе Слов'яносербського р-ну, робiтник кам'яного ка-
р'єру. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 26 травня 1937 року засуджений до 4 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОРОНКОВ Костянтин Володимирович, 
1901 р. народження, м.Ленiнград, Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б).  Проживав у м.Луганську, начальник теле-
фонно-телеграфного цеху обласного управлiння 
зв'язку. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОРОНКОВ Сергiй Митрофанович, 1911 р. 
народження, с.Подолянь Малоархангельського р-ну 

Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, крiпильник 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВОРОНКОВ Якiв Гаврилович, 1883 р. на-
родження, х. Нижньоєрмаков, Селiвановський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, робiт-
ник шахти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 15 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.  

ВОРОНКОВ Якiв Iванович, 1899 р. народ-
ження, х. Свєчников, Клєтський р-н Волгоградської 
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта н/се-
редня. Проживав у м.Красний Луч, збирач податкiв 
мiськфiнвiддiлу. Спецколегiєю Донецького облас-
ного суду 22 липня 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОРОНОВ Гнат Павлович, 1904 р. народ-
ження, с.Гнилуша Землянського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, мiдник з-ду iм.Бу-
дьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 29 серпня 1945 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ВОРОНОВ Григорiй Несторович, 1901 р. 
народження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник шахти iм.Мельникова. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОНОВ Iван Михайлович, 1892 р. народ-
ження, м.Глухiв Чернiгiвської обл., росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Рубiжне, виконроб "Iн-
дустрбуду". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ВОРОНОВ Костянтин Савич, 1903 р. народ-
ження, м.Бєлгород, Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у смт Сиротине Сєверодо-
нецької мiськради, конструктор "Союзхiммонта-
жу". Вiйськовим трибуналом 57 армiї 18 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу i того ж дня страче-
ний. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ВОРОНОВ Олександр Семенович, 1906 р. 
народження, м.Полтава, єврей, освiта вища.  Член 
ВКП(б) у 1926-1938 рр.  Проживав у м.Рубiжне, iн-
женер хiмкомбiнату. Арештований 3 березня 1938 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ВОРОНОВ Павло Єгорович, 1925 р. народ-
ження, смт Воронове Сєверодонецької мiськради, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у Вороново-
му, не працював. Арештований 16 квiтня 1943 року 
за звинуваченням у причетностi до агентури нiме-
цьких розвiдорганiв. 19 травня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОРОНОВ Петро Матвiйович, 1912 р. на-
родження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
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українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 647 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 394 стрiлецької дивiзiї 21 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.  

ВОРОНСЬКИЙ Йосип Андрiйович, 1882 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Краснодонi, крiпильник шахти № 1-5. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВОРОНЦОВ Василь Iванович, 1897 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новокрас-
нянцi, бригадир к-пу iм.Димитрова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.  

ВОРОНЦОВ Iван Михайлович, 1897 р. на-
родження, с.Кам'янка, Запорiзька обл., росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Перевальську, стар-
ший рахiвник будiвельно-комунального вiддiлу ру-
дника "Паркомуна". Арештований 19 жовтня 1933 
року за звинуваченням у причетностi до контррево-
люцiйної органiзацiї. 21 лютого 1934 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВОРОНЦОВ Лаврентiй Степанович, 1886 р. 
народження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
робiтник Кремiнського лiсництва. Луганським об-
ласним судом 17 грудня 1948 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 6 сiчня 1955 року Верхов-
ним судом УРСР строк покарання знижено до 6 р.  
Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ВОРОНЦОВ-АНИСОВ Олексiй Михайло-
вич, 1907 р. народження, Манчжурiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Луганську, артист Лу-
ганської облфiлармонiї. Луганським обласним су-
дом 17 сiчня 1952 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. 2 вересня 1955 року Верховним судом 
УРСР строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.   

ВОРОНЦОВ Петро Антипович, 1898 р. на-
родження, м.Малоархангельськ Курської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Перевальську, касир шахти № 25. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 27 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.  

ВОРОНЦОВ Сергiй Iванович, 1907 р. на-
родження, с.Верхня Покровка Старобiльського      
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 11 застави 18 прикордонного заго-
ну. Колегiєю ОДПУ 18 липня 1931 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 
роцi.  

ВОРОНЬКО Франц Юрiйович (Юлiйович), 
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, машинiст паровоза 
зал.ст. Родакове. Репресований двiчi. Арештований 
23 листопада 1937 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 13 грудня 1937 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 

звiльнений. 21 лютого 1938 року Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

ВОРОПАЄВ Iван Iванович, 1891 р. народ-
ження, х. Краснояровський, Серафимовицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Софiївський 
Краснолуцької мiськради, кучер шахти № 10. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

ВОРОПАЄВ Iван Якович, 1914 р. народжен-
ня, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Первомайську, десятник 
шахти № 4-5 "Сокологорiвка". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1977 роцi.  

ВОРОПАЙ Андрiй Павлович, 1914 р. народ-
ження, с.Новочервоне Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новочер-
воному, колгоспник к-пу "Новочервоне". Донець-
ким обласним судом 21 вересня 1936 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ВОРОТИЛIН Iван Платонович, 1901 р. на-
родження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського  
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у Верх-
ньошевирiвцi, бухгалтер шахти № 1-5-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОРОТИЛIН Степан Платонович, 1903 р. 
народження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м.Крас-
нодонi, маркшейдер шахти № 1-5 бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ВОРОТИЛЯК (ВОРОТИЛЯКА) Олександр 
Iванович, 1889 р. народження, м.Лубни Полтавсь-
кої обл., українець.  Проживав у м.Красний Луч, 
бухгалтер мiськторгвiддiлу. Вiйськовим трибуна-
лом 99 стрiлецької дивiзiї 18 жовтня 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Андрiй Iларiонович, 1903 р. 
народження, с.Полячково Льговського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Попасна, тесляр вагоноре-
монтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Василь Якович, 1894 р. на-
родження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Дмитро Федорович, 1907 р. 
народження, м.Змiїв Харкiвської обл., росiянин, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 20 
окремого мостового батальйону 12 армiї. До призо-
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ву проживав у м.Луганську. Вiйськовим трибуна-
лом Луганського гарнiзону 26 сiчня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.   

ВОРОТИНЦЕВ Євген Фролович, 1917 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 80 окремого зенiтно-артилерiйського 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 груд-
ня 1942 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Єгор Iларiонович, 1901 р. 
народження, с.Полячково Льговського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Перевальську, десятник 
шахти № 8-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Iван Алидорович, 1897 р. 
народження, с.Полячково Льговського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Алчевську, муляр житловiд-
дiлу коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 16 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Iлля Андрiйович, 1878 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Зо-
лотарiвка Станично-Луганського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 7 березня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОТИНЦЕВ Микола Iванович, 1903 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Луганську, завiдуючий 
навчальною частиною машинобудiвного робiтфаку. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 листопада 1939 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Постановою Особливої нара-
ди при МДБ СРСР вiд 13 квiтня 1949 року висла-
ний на поселення. Реабiлiтований вiдповiдно у 1956 
i 1957 роках. 

ВОРОТИНЦЕВ Федiр Лукич, 1893 р. народ-
ження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гараси-
мiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 березня1930 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 ро-
цi.  

ВОРОТИНЦЕВ Якiв Андрiйович, 1873 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 10 сiч-
ня 1927 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 5 травня 1929 року виправданий Лугансь-
ким окружним судом. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВОРОТНИКОВ Андрiй Олексiйович, 1891 р. 
народження, с.Козьмодем'янське Лисогорського    
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 

жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОТНИКОВ Григорiй Феоктистович, 
1895 р. народження, х. Iсаєв, Шахтинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Астахове Свердловської 
мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 15 
березня 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 15 квiтня 1930 року справу припи-
нено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 
роцi.  

ВОРОТНИКОВ Данило Кузьмич, 1888 р. 
народження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Савченка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОРОТНЮК Iван Iванович, 1899 р. народ-
ження, с.Копанки Хмелiвського р-ну Одеської обл., 
українець, неписьменний. Проживав у м.Луганську, 
робiтник з-ду Наркомату шляхiв. Арештований 19 
вересня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни, 17 грудня 1941 року помер в 
тюремнiй лiкарнi. 30 жовтня 1959 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ВОРОШИЛОВ Степан Павлович, 1898 р. 
народження, с.Новопетрiвське Новоодеського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, вантажник коксохiмзаводу. Вiй-
ськовим трибуналом гарнiзону м.Луганська                 
9 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 7 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ВОРОШИЛОВА Євдокiя Василiвна, 1903 р. 
народження, с.Сухий Донець Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Урало-Кавказ 
Краснодонської мiськради, домогосподарка. Вiйсь-
ковим трибуналом 18 армiї 30 сiчня 1942 року засу-
джена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1993 роцi.  

ВОРТМАН Адольф Генрiхович, 1909 р. на-
родження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, робiтник шахти № 12 "Брян-
ка". Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 4 листопада 1937 року висланий за межi 
СРСР. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ВОРФЛИК Никифор Михайлович, 1895 р. 
народження, м.Шостка Чернiгiвської обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, еле-
ктрик хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ВОСКРЕСЕНСЬКА Галина Антонiвна, 
1927 р. народження, с.Бiлосток Торчинського р-ну 
Волинської обл., українка, освiта початкова. Про-
живала в м.Первомайську, електрослюсар шахти  
№ 3 "Сокологорiвка". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 13 жовтня 1945 року 
засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.  
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ВОСКРЕСЕНСЬКА Олена Василiвна, 1902 р. 
народження, м.Лiвни Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, не працювала. Постановою Особливої 
наради при НКВС СРСР вiд 4 липня 1945 року ви-
слана за межi України. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Гарасим Iванович, 
1897 р. народження, с.Южнов Рiг Таращанського  
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
тракторист Лисичанської МТС. Арештований 23 
грудня 1941 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам.У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
24 березня 1948 року справу припинено за недове-
денiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Євген Петрович, 
1888 р. народження, с.Нова Крiуша Петропавловсь-
кого р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин. Проживав у смт Хрустальне Краснолуць-
кої мiськради, сторож пологового будинку. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОСКРЕСЕНСЬКИЙ Михайло Олексiйо-
вич, 1886 р. народження, Польща, поляк, освiта ви-
ща. Проживав у с.Шульгинка Старобiльського р-ну, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОСТРИКОВ Антон Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Горшечне Горшеченського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 грудня 1932 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОСТРИКОВ Данило Григорович, 1873 р. 
народження, с.Вiйськова Козинка Долгоруковсько-
го р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, робiтник шахти № 3-4. 
Арештований 22 квiтня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам i антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни. 10 серпня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

ВОСТРИКОВ Степан Iванович, 1881 р. на-
родження, с.Горшечне Горшеченського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, непи-
сьменний. Проживав у м.Краснодонi, водовоз жит-
лового вiддiлу Сорокинського рудоуправлiння. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 11 
грудня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОСТРИКОВ Федiр Iвльович, 1891 р. на-
родження, с.Новоборове Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новоборово-
му, колгоспник к-пу "Шлях Ленiна". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 
10 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Адам Кiндратович, 1910 р. на-
родження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськ-
ради, нiмець, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньотузловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 25 березня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Валентин Iванович, 1909 р. на-
родження, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльра-
ди Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Ленiнське Свердловської 
мiськради, робiтник шахти № 9. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 квiтня 1943 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Вiльгельм Кiндратович, 1913 р. 
народження, с.Верхньотузлове Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньотузловому, бригадир тракторної бригади  
к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Єгор Кiндратович, 1914 р. народ-
ження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Верхньотуз-
ловому, конюх к-пу "Роте Фане". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 25 березня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Iван Кiндратович, 1908 р. народ-
ження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Верхньотуз-
ловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Iван Степанович, 1896 р. народ-
ження, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
iм.XVII партз'їзду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Iван Якович, 1913 р. народжен-
ня, м.Свердловськ, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у Свердловську, возiй-приватник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Кiндрат Кiндратович, 1906 р. на-
родження, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльра-
ди Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник 
к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Петро Степанович, 1908 р. на-
родження, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльра-
ди Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, возiй артiлi "Гу-
жовик". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Пилип Кiндратович, 1903 р. на-
родження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськ-
ради, нiмець, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньотузловому, коваль к-пу "Роте Фане". Комiсiєю 
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НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Пилип Омелянович, 1896 р. на-
родження, к.Блюменфельд Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Червона 
хвиля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Федiр Iванович, 1907 р. народ-
ження, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Ровеньки, возiй шахти № 14-17. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Якiв Пилипович, 1908 р. народ-
ження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Верхньотуз-
ловому, колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 8 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ВОТЧЕЛЬ Якiв Християнович, 1879 р. на-
родження, к.Гнаденфельд Таганрозького р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, возiй ар-
тiлi "Гужовик". Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ВОЦКЕ Герберт Готфрiдович, 1905 р. на-
родження, с.Недбаївка Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Красна Талiвка Станично-Луганського   
р-ну, колгоспник к-пу iм.Петровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЦКЕ Едуард Людвiгович, 1896 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Новоград-Волинського     
р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Синельникове Новопсковського р-ну, 
колгоспник к-пу "Боротьба за соцiалiзм". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 листопада 1938 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1963 роцi.  

ВОЦКЕ Емiль Людвiгович, 1903 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Новоград-Волинського     
р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Синельникове Новопсковського р-ну, 
тесляр к-пу "Боротьба за соцiалiзм". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЦКЕ Рудольф Юлiусович, 1900 р. народ-
ження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник   
к-пу "Вранiшня зоря". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЦКЕ Теодор Юлiусович, 1903 р. народ-
ження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну Київ-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Т е пл е Станично-Луганського р-ну, колгоспник 
к-пу "Вранiшня зоря". Особливою нарадою при 

НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВОЩИЛОВ Євген Денисович, 1886 р. на-
родження, с.Прусіно, Мiнська обл., Бiлорусь, бiло-
рус, освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове 
Краснодонської мiськради, возiй їдальнi шахти 
iм.Енгельса. Арештований 16 квiтня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 травня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 33 
району авiацiйного базування. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ВРАЖИН Йосип Iванович, 1889 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Тарасiвка Троїцького р-ну, ветсанiтар к-пу 
iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ВРАЖИН Фекла Савелiївна, 1888 р. народ-
ження, Брестська обл., Бiлорусь, полька, освiта по-
чаткова. Проживала в с.Тарасiвка Троїцького р-ну, 
домогосподарка. Арештована 31 жовтня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшен-
ня у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

ВРАЧИНСЬКИЙ (ВРОЧИНСЬКИЙ) Ста-
нiслав Цезарович, 1912 р. народження, м.Алмазна 
Стахановської мiськради, поляк, освiта н/середня. 
Проживав у м.Стахановi, конструктор проектного 
вiддiлу коксохiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВРЕЩ Пилип Прокопович, 1892 р. народ-
ження, с-ще iм.Сталiна Любашiвського р-ну Одесь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, ма-
шинiст водокачки зал.ст. Дар'ївка. Арештований 14 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 21 червня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Iван Лаврентiйович, 
1903 р. народження, Мархлевський р-н Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Шулi-
кiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу iм.Луна-
чарського. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Максим Михайлович, 
1900 р. народження, Нiмеччина, українець, освiта 
вища. Проживав у смт Нижня Дуванка Сватiвсько-
го р-ну, вчитель нiмецької мови селищної СШ. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 11 серпня 1941 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 4 вересня 1941 року. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Мар'ян Бронiславович, 
1906 р. народження, смт Городок Городоцького     
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Климiвка Кремiнського р-ну, слюсар Но-
воборiвської МТС.Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 
1882 р. народження, с.Костянтинiвка Мархлевсько-
го р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
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Проживав у с.Вовкодаєве Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Паризької комуни. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Фелiкс (Пилип) Петро-
вич, 1896 р. народження, с.Чухелi Базалiйського   
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Богданiвка Слов'яносербсь-
кого р-ну, бригадир к-пу iм.Ворошилова. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 16 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.  

ВРУБЛЕВСЬКИЙ Франц Петрович, 1883 р. 
народження, с.Чухелi Базалiйського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Верхньобогданiвка Станично-Луган-
ського р-ну, ветсанiтар к-пу "Червоний прапор". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВРУТНЯК Антон Лаврентiйович, 1890 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, робiтник з-ду iм.Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом прикордонної i внутрiш-
ньої охорони УРСР 19-20 грудня 1937 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

ВРУТНЯК В'ячеслав Антонович, 1920 р. 
народження, с.Звиняч Оршанського р-ну Вiтебської 
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, учень школи ФЗН при з-дi iм.Воро-
шилова. Вiйськовим трибуналом прикордонної i 
внутрiшньої охорони УРСР 19-20 грудня 1937 року 
засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.  

ВТОРНИКОВА Наталiя Миколаївна, 1899 р. 
народження, м.Лисичанськ, українка, освiта почат-
кова. Проживала в Лисичанську, колiйний обхiдник 
7-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 5 лютого 1942 року засуджена до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ВУЇЧ Вiталiй Олександрович, 1880 р. на-
родження, м.Луганськ, серб, освiта вища. Проживав 
у Луганську, юрисконсульт мiськкомунгоспу. Аре-
штований 25 лютого 1943 року за звинуваченням у 
спiвробiтництвi з нiмецькими окупацiйними влас-
тями. 6 квiтня 1943 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ВУЛИЧ Микола Юхимович, 1897 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта середня. 
Проживав у с.Айдар-Миколаївка Новоайдарського 
р-ну, шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 10 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.   

ВУЛЬФЕРТ Теодор Iванович, 1900 р. на-
родження, к.Янки Мiллеровського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Ленiнське Лутугинського р-ну, кол-
госпник к-пу "Нойєс Лебен". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВУНДЕР Християн Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Ключi, Саратовська обл., Росiйська Феде-
рацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ле-
нiнське Лутугинського р-ну, комбайнер к-пу "Но-
йєс Лебен". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВУНДЕР Якiв Якович, 1885 р. народження, 
с.Амур, Саратовська обл., Росiйська Федерацiя, нi-
мець.  Проживав у с.Першозванiвка Лутугинського 
р-ну, сторож к-пу iм.Р.Люксембург. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ВУРМ Агата Антонiвна, 1895 р. народжен-
ня, Литва, литовка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, робiтниця швейної фабрики. Арешто-
вана 27 жовтня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом ета-
пована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 11 бе-
резня 1948 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ВУТКЕ Август Карлович, 1866 р. народжен-
ня, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, помiчник начальника трубопрокатно-
го цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Арештований 
2 сiчня 1934 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 25 лютого 
1934 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1934 роцi.  

ВУЯН Християн Фердiнандович, 1875 р. на-
родження, с.Миколаївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, неписьменний. Прожи-
вав у с.Козлове Новопсковського р-ну, с т о р ож     
к-пу iм.Кагановича. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ВУЯН Юлiус Християнович, 1908 р. народ-
ження, с.Миколаївка Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Козлове Новопсковського р-ну, ко ню х к-пу 
iм.Кагановича. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

В'ЮКОВ Андрiй Якович, 1893 р. народжен-
ня, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Дебальцеве Доне-
цької обл., робiтник зал.ст. Дебальцеве. Арештова-
ний 26 квiтня 1938 року за звинуваченням у прина-
лежностi до антирадянської повстанської органiза-
цiї. 6 сiчня 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

В'ЮН Iван Юхимович, 1887 р. народження, 
с.Вири Сумського р-ну Харкiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, началь-
ник 3-ї дiльницi ремонту колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.  

В'ЯЗЕНКО Антон Петрович, 1889 р. народ-
ження, с.Маринiвка Доманiвського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Чорнухине Перевальського р-ну, рахiвник Чорну-
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хинського молокорадгоспу. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької обл.  12  вересня  1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

В'ЯЗОВЕЦЬ Iван Михайлович, 1894 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Брянка, бухгалтер 8-го воєнiзо-
ваного гiрничорятувального загону. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 5 вересня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

В'ЯЗОВИЙ Григорiй Макарович, 1908 р. 
народження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Нова Ас-
трахань Кремiнського р-ну, механiк Новоастрахан-
ської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1956 роцi.  

В'ЯЗОВЦЕВ Михайло Андрiйович, 1929 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта н/серед-
ня. Проживав у Луганську, електрик з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. Луганським обласним судом 7 
грудня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

В'ЯЛИХ Павло Петрович, 1888 р. народжен-
ня, с.Нижньосмородіно Понировського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Антрацитi, тесляр шахти   
№ 30. Арештований 6 лютого 1943 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 жовтня 1943 ро-
ку Особливою нарадою при НКВС СРСР мiрою по-
карання визначено строк попереднього ув'язнення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

В'ЯЛИХ Павло Степанович, 1900 р. народ-
ження, м.Курськ, Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, вахтер 
з-ду iм.Пархоменка. Лiнiйним судом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 25 сiчня 1939 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

В'ЯЩЕНКО Володимир Олексiйович, 1917 р. 
народження, смт Малорязанцеве Попаснянського  
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 10 окремого залiзничного   батальйо-
ну. Вiйськовим  трибуналом вiйськ НКВС Узбець-
кої РСР 4 квiтня 1940 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

В'ЯЩЕНКО Дмитро Васильович, 1902 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, рядовий окремої 
транспортної роти. Вiйськовим трибуналом 227 
стрiлецької дивiзiї 20 квiтня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi. 

Г 
ГААБ Никодим Йосипович, 1873 р. народ-

ження, х. Рожноватий, Херсонська  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Свердловську, шор-
ник артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй  обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГААГ Карл Карлович, 1904 р. народження, 
м.Уфа Башкирської АРСР, Росiйська Федерацiя, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, робiтник вагоноремонтного 
пункту зал.ст. Сiмейкине. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 4 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГААЗ Адольф Готлiбович, 1862 р. народжен-
ня, м.Каунас, Литва, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, пенсiонер. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГААК Генрiх Людвiгович, 1901 р. народжен-
ня, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiль-
ради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав за мiсцем народження, сторож     
к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i    
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГААК Георгiй Георгiйович, 1910 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, кол-
госпник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Арештований 
27 лютого 1938 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної повстансько-шкiдниць-
кої органiзацiї. 30 грудня 1938 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд  варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГААК Захарiй Пилипович, 1913 р. народ-
ження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, нi-
мець. Проживав у м.Красний Луч, вчитель серед-
ньої школи с-ща шахти № 10. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

ГААК Іван Лук’янович, 1904 р. народження, 
кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, голова к-пу "13-а 
рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГААК (ГААГ) Йосип Пилипович, 1921 р. 
народження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського       
р-ну, нiмець, освiта н/середня. Проживав у с-щi Ко-
впакове Антрацитiвського р-ну, завiдуючий магази-
ном на зал.ст. Ковпакове. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

ГААК Карл Якович, 1905 р. народження, 
к.Барбаштадт Пришибської волостi Таврiйської гу-
бернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, возiй хлiбного 
магазину № 27. Репресований двiчi. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 17 грудня 1939 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 20 квiтня 
1949 року висланий за межi України. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1961 i 1989 роках. 

ГААК Лаврентiй Олександрович, 1893 р. 
народження, с.Люцерн, Самарська губернiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антра-
цитiвського р-ну, робiтник зал.ст. Штерiвка. Комi-
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сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГААК Людвiг Леонгардович, 1908 р. на-
родження, с.Луганське Люксембурзького р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, не працював. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1933 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГААК Людвiг Людвiгович, 1883 р. народ-
ження, к.Рундевiзiя Люксембурзького р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, сторож птахо-
ферми  к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГААК Людвiг Людвiгович, 1892 р. народ-
ження, м.Ровеньки, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у кол. с.Цимлянка Бобрикiвської сiльради 
Антрацитiвської мiськради, колгоспник к-пу      
iм.Паризької комуни. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГААК Людвiг Людвiгович, 1913 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження,  трак-
торист к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГААК Магдалина Iванiвна, 1893 р. народ-
ження, с.Гейдельберг Великотокмацького р-ну За-
порiзької обл., нiмкеня. На час арешту член 
ВКП(б). Проживала в с-щi Козакiвка   Антрацитiв-
ського р-ну, робiтниця контори тресту "Донмо-
локо". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 ли-
стопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.   

ГААК (ГААГ) Микола Леонгардович,   
1875 р. народження, к.Фройєнталь, Ростовська   
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, столяр тресту "Транс-
буд". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй   обл. 7 ве-
ресня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1975 роцi.    

ГААК Олександр Карлович, 1902 р. народ-
ження, м.Гамбург, Нiмеччина, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Красне Краснодонського  р-ну, 
секретар сiльради. Донецьким обласним судом 29 
листопада 1936 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГААК Олексiй Йосипович, 1906 р. народ-
ження, х. Куций, Таврiйська губернiя, нiмець, освi-
та початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Антраци-
тiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
3 лютого 1930 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. 31 жовтня 1937 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1989 i 1967 роках. 

ГААК Петро Петрович, 1888 р. народження, 
Полтавська губернiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГААК Пилип Карлович, 1888 р. народ-
ження, к.Гейдельберг Молочанського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, кра-
вець Краснолуцької швейної фабрики. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ГААК Рафаїл Валентинович, 1908 р. народ-
ження, к.Гохнейм Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, слюсар вагон-
ної дiльницi зал.ст. Штерiвка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 2 березня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГААК Христина Густавiвна, 1907 р. народ-
ження, м.Дружкiвка Донецької   обл., нiмкеня, освi-
та початкова. Проживала в с.Козакiвка Антрацитiв-
ського р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Репре-
сована двiчi. Арештована 6 листопада 1937 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 15 березня 1938 року  з-пiд варти звi-
льнена. 4 вересня 1941 року арештована за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєн-
ним станом етапована углиб країни. 16 травня 1942 
року справу припинено за смертю пiдслiдної. Реабi-
лiтована вiдповiдно у 1994 i 1966 роках. 

ГААК Християн Людвiгович, 1890 р. народ-
ження, к.Рундевiзiя Марiупольського р-ну Донець-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу "13-а 
рiчниця Жовтня". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 8 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГААС Федiр Карлович, 1880 р. народження, 
к.Розенталь, Днiпропетровська  обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, диспетчер ста-
ропаровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГАБЕЛКО Петро Никанорович, 1908 р. на-
родження, смт Авдiївка Ясинуватського р-ну Доне-
цької  обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Сватове, начальник техбюро депо Сватове. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ГАБРИНОВИЧ Вiкентiй Бернардович,  
1873 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м.Лисичанську, робiтник склозаводу 
"Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
19 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ГАБРИНОВИЧ Йосип Бернардович, 1889 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова.  На 
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час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Лисичансь-
ку, робiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ГАБРIЕЛЬ Едмунд Карлович, 1897 р. на-
родження, с.Шахове Артемiвського р-ну Донецької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ребри-
кове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Те-
льмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГАБРIЕЛЬ Карл Карлович, 1892 р. народ-
ження, смт Слов'яносербськ, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Ребрикове Антрацитiвського   
р-ну, бригадир к-пу iм.Тельмана. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАБРIЕЛЬ Карл Карлович, 1906 р. народ-
ження, с.Кузнецiвка Люксембурзького р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Антрацитi, 
машинiст паровоза депо Антрацит. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 3 липня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВАДЗИНСЬКИЙ Георгiй Семенович, 
1907 р. народження, м.Одеса, українець, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, лiкар 4-ї мiської лi-
карнi. Луганським обласним судом 16 липня 1941 
року направлений для примусового лiкування до 
психлiкарнi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАВЕНЛОК Микола Iванович, 1887 р. на-
родження, Польща, шотландець, освiта вища. Про-
живав у м.Ровеньки, лiкпом медпункту шахти       
№ 2-3 iм.Дзержинського. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАВIН Чеслав Йосипович, 1900 р. народ-
ження, м.Луганськ, поляк, освiта середня. Прожи-
вав у Луганську, бригадир прокатного цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАВIНА Софiя Станiславiвна, 1904 р. на-
родження, Латвiя, полька, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Луганську, буфетниця тресту "Головхладо-
пром". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. 8 червня 1945 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР вирок 
скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1945 роцi.    

ГАВЛОЦЬКИЙ Олександр Адольфович, 
1897 р. народження, с.Спiваки Плужнянського р-ну 
Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у кол.с.Гоцькiвка Олександропiльської сiльради 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Країна 
Рад". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВОРСЬКИЙ Йосип Iллiч, 1892 р. народ-
ження, с.Вовкiвцi Проскурiвського р-ну Вiнницької  

обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, сторож маслозаводу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 31 жовтня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГАВРИК Василь Семенович, 1917 р. народ-
ження, с.Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
молодший командир кiнного взводу. Вiйськовим 
трибуналом 10 стрiлецького корпусу 25 жовтня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАВРИК Микола Олексiйович, 1920 р. на-
родження, смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Родаковому, 
школяр, учень 10-го класу. Лiнiйним судом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 25 листопада 1938 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 9 жовтня 1941 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАВРИКОВ Георгiй Никифорович, 1909 р. 
народження, м.Алчевськ, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, заступник командира 10 
стрiлецького полку 6 дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом групи радянських вiйськ у Нiмеччинi 19 червня 
1948 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАВРИКОВ Олександр Огiйович, 1895 р. 
народження, с.Мина Конотопського р-ну Чернiгiв-
ської  обл., українець. Проживав у м.Брянка, слю-
сар шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАВРИКОВ Павло Карпович, 1901 р. на-
родження, с.Шишкiно Орловського р-ну Орловсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Брянка, без певного мiсця 
роботи. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 6 серпня 1937 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Iван Кирилович, 1899 р. на-
родження, с.Садки Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Садках, рахiв-
ник к-пу iм.Калiнiна. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької  обл. 21 серпня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 6 вересня 1941 року  Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Iрина Кiндратiвна, 1919 р. 
народження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Новокрас-
нянцi, не працювала. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 30 травня 1943 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. 9 червня 1944 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, справу припинено, з ув'язнення 
звiльнена. Реабiлiтована у 1944 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Меланiя Пилипiвна, 1912 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с.Трьохiзбенка Сло-
в'яносербського р-ну, робiтниця радгоспу iм.Литви-
нова. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
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ської  обл. 21 травня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Микола Леонiдович, 1908 р. 
народження, с.Iванiвка, Катеринославська губернiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Бiло-
водськ, не працював. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1930 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Митрофан Кирилович, 
1899 р. народження, с.Новокраснянка Кремiнського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
вокраснянцi, колгоспник к-пу iм.XVII партз'їзду. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 24-25 серпня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАВРИЛЕНКО Семен Корнiйович, 1912 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Лисичанську, монтер тепловимi-
рювальних приладiв з-ду "Донсода". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 31 березня 1943 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

ГАВРИЛIН Олексiй Семенович, 1889 р. на-
родження, с.Глазiвка Уваровицького р-ну Гомель-
ської  обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. Про-
живав у м.Свердловську, начальник районної кон-
тори зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 25 серпня 1944 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАВРИЛОВ Василь Iванович, 1902 р. на-
родження, смт Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, 
українець, освiта н/вища. Проживав у Бiлолуцьку, 
директор НСШ. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИЛОВ Вiктор Олексiйович, 1915 р. 
народження, с.Кремлєво Рибiнського р-ну Ярослав-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, слюсар 
"Лисхiмбуду". Луганським обласним судом 23 квiт-
ня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАВРИЛОВ Григорiй Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, росiя-
нин, освiта н/середня. Проживав у Троїцькому, кол-
госпник к-пу "2-а п'ятирiчка". Вiйськовим трибуна-
лом Каунаського гарнiзону, Литва, 24 листопада 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАВРИЛОВ Семен Гаврилович, 1899 р. на-
родження, с.Валки Псковського р-ну Ленiнградсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, майстер новопаровоз-
ного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Донецьким 
обласним судом 11 квiтня 1937 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАВРИЛЬЧЕНКО Степан Денисович,   
1912 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодон-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Вiйсько-
вослужбовець, рядовий 303 винищувального проти-
танкового дивiзiону 243 стрiлецької дивiзiї. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 13 жовтня 1943 

року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.   

ГАВРИЛЮК Володимир Гнатович, 1910 р. 
народження, с.Комарiвка Славутського р-ну Вiнни-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Старобiльську, робiтник радгоспу iм.Шевченка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 березня 
1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИЛЮК Григорiй Артемович, 1928 р. 
народження, с.Новосiлки Володимир-Волинського 
р-ну Житомирської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Гiрське Первомайської мiськради, 
робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". Луганським об-
ласним судом 11 квiтня 1952 року засуджений до     
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАВРИЛЮК Iван Семенович, 1906 р. на-
родження, с.Багринiвцi Лiтинського р-ну Вiнниць-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Петровське Краснолуцької мiськради, вальцюва-
льник з-ду № 59. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 9 липня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГАВРИЛЮК Никифор Iванович, 1905 р. 
народження, с.Корделiвка Калинiвського р-ну 
Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, пенсiонер. Вiйськовим 
трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 21 квiтня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
червня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАВРИЛЮК Олександр Степанович,    
1898 р. народження, с.Бараннє-Улашанiвка Славут-
ського р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Рафайлiвка Антрацитiвсько-
го р-ну, рахiвник шахти № 33-37. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАВРИЛЮК Савелiй Гнатович, 1908 р. на-
родження, с.Комарiвка Славутського р-ну Вiнниць-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, робiтник радгоспу iм.Шевченка. 
Арештований 29 жовтня 1933 року за звинувачен-
ням у шпигунствi. 2 березня 1934 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтова-
ний у 1934 роцi.   

ГАВРИЛЮК Семен Якимович, 1892 р. на-
родження, с.Лисича Балка Катеринопiльського р-ну 
Київської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, помiчник майстра з-ду iм.Во-
рошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
22 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИЛЯКА Iван Гаврилович, 1885 р. на-
родження, с.Свистунiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Свистунiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 березня 1930 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИШ Григорiй Iллiч, 1906 р. народжен-
ня, с.Зубiвка Миргородського р-ну Полтавської  
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Свер-
дловську, шкiльний учитель, викладач фiзики. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 
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року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАВРИШ Дмитро Данилович, 1912 р. на-
родження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Єпiфанiвцi, 
колгоспник к-пу "Нове життя". Арештований 12 
травня 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 19 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГАВРИШ Iван Григорович, 1910 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiт-
лiвцi, облiковець тракторної бригади к-пу iм.Калi-
нiна. Арештований 22 серпня 1937 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї.  31 сiчня 1939 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГАВРИШ Iван Михайлович, 1911 р. народ-
ження, с.Катеринiвка Краматорського р-ну Донець-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алмазна Стахановської мiськради, горновий  з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГАВРИШ Корнiй Полiкарпович, 1897 р. на-
родження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 квiтня 1933 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАВРИШ Костянтин Степанович, 1910 р. 
народження, с.Михайлiвка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
прибиральник породи шахти iм.Крупської. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАВРИШ Михайло Якович, 1879 р. народ-
ження, с.Зубiвка Миргородського р-ну Полтавської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алмазна Стахановської мiськради, кучер лiкарнi 
з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАВРИШ Олексiй Андрiйович, 1911 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Бiловодську, школяр. Надзвичай-
ною сесiєю Верховного суду УРСР 11 жовтня 1928 
року засуджений до 1 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАВРИШ Петро Васильович, 1900 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Бiловодську, десятник на будiвництвi 
Бiловодської МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРИШ Петро Михайлович, 1904 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськради, 
вантажник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 листопада 1937 року засуджений 

до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАВРИШ Стефан Петрович, 1906 р. народ-
ження, с.Лимарiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Лимарiвцi, колгосп-
ник к-пу iм.Чубаря. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 березня 1943 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАВРИШЕВ Костянтин Петрович, 1893 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
сному Кутi, тимчасово не працював. Донецьким об-
ласним судом 4 липня 1937 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАВРИЩУК Василь Оксенович, 1902 р. на-
родження, с.Василькiвцi Плискiвського р-ну Вiнни-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, тесляр з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 27 червня 1941 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни. 27 червня 1942 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

ГАВРЮК (ГАВРЮКОВ) Михайло Федоро-
вич, 1888 р. народження, м.Кремiнна, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кремiннiй, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 8 сiчня 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Володимир Миколайо-
вич, 1894 р. народження, м.Луганськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, бух-
галтер шахти № 162. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Григорiй Семенович,  
1912 р. народження, с.Панькiвка Слов'яносербсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Панькiвцi, матрос на рiчковiй пристанi с.Красний 
Яр Краснодонського р-ну. Арештований 13 сiчня 
1945 року за звинуваченням у зрадницькiй дiяль-
ностi. 12 червня 1945 року виправданий Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. Реа-
бiлiтований у 1945 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Iван Миколайович,     
1902 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
середня. Проживав у с.Валуйське Станично-Луган-
ського р-ну, директор радгоспу № 5. Арештований 
13 листопада 1944 року  за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам. 13 березня 1945 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл.  Реабiлiтований у 1945 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Михайло Миколайович, 
1899 р. народження, с.Раївка Слов'яносербського  
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, диспетчер з-ду iм.Пархоменка. Вiйсь-
ковим трибуналом Воронезького вiйськового окру-
гу 21 листопада 1945 року засуджений до 7 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Олексiй Iванович, 1898 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, муляр вiддiлу капiтального будiвниц-
тва текстильної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по До-
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нецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Парасковiя Семенiвна, 
1875 р. народження, с.Раївка Слов'яносербського  
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в м.Луган-
ську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 16 жовтня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1995 роцi.    

ГАВРЮШЕНКО Степан Єгорович, 1881 р. 
народження, с.Раївка Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Раївцi, кол-
госпник к-пу iм.Комiнтерну. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАВРЮШОВ Гнат Антонович, 1901 р. на-
родження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Дмитрiвка 
Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Доне-
цьким обласним судом 21 квiтня 1936 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ГАВРЮШОВ Йосип Антонович, 1871 р. на-
родження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, не 
працював. Репресований двiчi. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 7 червня 1935 року ухвалено по-
станову про вислання на 5 р. за межi України. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 6 вересня 1943 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАВРЮШОВ Петро Антонович, 1887 р. на-
родження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у с.Дмитрiвка 
Новоайдарського р-ну, селянин-одноосiбник. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 7 червня 1935 ро-
ку засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

ГАВРЮШОВА Наталiя Олексiївна, 1902 р. 
народження, с.Денежникове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в с.Спiвакiв-
ка Новоайдарського р-ну, колгоспниця к-пу "Пар-
комуна". Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
листопада 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГАВЧАК Василь Миколайович, 1897 р. на-
родження, с.Посада-Новомiська Добромильського 
р-ну Львiвської  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Первомайськ Сватiвського р-ну, трак-
торист свинорадгоспу № 10. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАГIН Олександр Володимирович, 1910 р. 
народження, м.Бєлгород, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у смт Бiловодськ, 
розпорядник залу райклубу. Донецьким обласним 
судом 23 грудня 1936 року засуджений до 4 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАДЕНКОВА (ГОДЕНКО) Софiя Юхимiв-
на, 1896 р. народження, с.Куряче Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
Курячому, колгоспниця к-пу iм.Ворошилова. 11 
лютого 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйсько-

вої частини 1125 засуджена до розстрiлу. Вирок ви-
конано 23 березня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

ГАДIЯК Василь Петрович, 1914 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, по-
мiчник командира комендантського взводу 279 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 3 армiї 
28 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАДIЯК Петро Филимонович, 1917 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Проживав у смт Фрун-
зе Слов'яносербського р-ну, робiтник зал.ст. Сентя-
нiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 чер-
вня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГАДIЯК Степан Парфилович, 1896 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, робiтник шахти № 4-5. Арештований 22 
липня 1938 року за звинуваченням у шкiдництвi на 
шахтi. 22 серпня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 
роцi.    

ГАДЮКА Михайло Iванович, 1909 р. на-
родження, с.Гетманська Буда Климовського р-ну 
Брянської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта вища. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiв-
ської мiськради, головний бухгалтер шахти № 28 
"Венгерiвка". Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 24 травня 1949 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАДЮЧКА Панас Григорович, 1887 р. на-
родження, с.Червонопопiвка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Червоно-
попiвцi, кучер к-пу "Широкий лан". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 17 листопада 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ГАЄВСЬКИЙ Микола Антонович, 1902 р. 
народження, с.Малий Правутин Славутського р-ну 
Вiнницької  обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, вчитель 
школи колгоспної молодi. Репресований двiчi. Аре-
штований 24 листопада 1933 року за звинувачен-
ням у причетностi до контрреволюцiйної органiза-
цiї. 11 лютого 1934 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 26 
жовтня 1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1957 
роках. 

ГАЄВСЬКИЙ Михайло Якович, 1906 р. на-
родження, с.Новоселецьке Александровського р-ну 
Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта середня. Проживав у м.Лисичанську, 
старший конторник з-ду "Донсода". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ГАЄВСЬКИЙ Олександр Фотiйович,     
1924 р. народження, с.Розкошiвка Теплицького      
р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта н/середня. 
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Проживав у смт Бiловодськ, колгоспник к-пу iм.Iл-
лiча. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiйного 
базування 14 грудня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАЄВСЬКИЙ Франц Миколайович, 1910 р. 
народження, м.Бар Вiнницької  обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, електрослюсар 
шахти № 4-2-бiс "Iрмине". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАЗЕ (ГОЗЕ) Рейнгольд Людвiгович,    
1895 р. народження, к.Стрибiж Пулинського р-ну 
Київської  обл., нiмець, неписьменний. Проживав у 
смт Маркiвка, колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЗIЗУЛIН Ахмет, 1912 р. народження, 
с.Тулбаєв Таканиського р-ну Татарської АРСР, Ро-
сiйська Федерацiя, татарин, освiта початкова. Про-
живав у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, 
електрослюсар шахти iм.Лотикова. Арештований 
16 липня 1938 року за звинуваченням у диверсiй-
них намiрах. 28 грудня 1938 року справу припине-
но за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЙВЕНКО Iван Олександрович, 1921 р. 
народження, смт Долинiвське Попаснянського р-ну, 
українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант школи молодшого начскладу 120 полку 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом Чкаловсько-
го гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 11 жовтня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Андрiй Пилипович, 
1911 р. народження, м.Рубiжне, українець, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, командир взводу 
окремого розвiддивiзiону 2 кавалерiйської дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 15 стрiлецького корпусу 4 
серпня 1935 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Василь Iванович,  
1905 р. народження, м.Золоте Первомайської мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у с.Бе-
резiвське Попаснянського р-ну, завiдуючий служ-
бою навантаження шахти № 100 (м.Кiровськ). Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
2-3 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Григорiй Iванович, 
1885 р. народження, с.Березiвське Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Первомайську, пенсiонер. Вiйськовим трибуна-
лом 261 стрiлецької дивiзiї 30 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Григорiй (Георгiй) 
Пилипович, 1905 р. народження, м.Лисичанськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лисичан-
ську, електрик Пiвнiчдондресу. Луганським облас-
ним судом 21 сiчня 1941 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Данило Миколайович, 
1913 р. народження, с.Ворожба Лебединського р-ну 

Харкiвської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськра-
ди, крiпильник шахти "Урало-Кавказ". Донецьким 
обласним судом 31 сiчня 1935 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Єгор Михайлович, 
1893 р. народження, с.Красне Краснодонського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Сiмейкине Краснодонського р-ну, коваль вагоноре-
монтного пункту зал.ст. Сiмейкине. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 4 березня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Iван Єгорович, 1922 р. 
народження, с.Красне Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у смт Сiмейкине 
Краснодонського р-ну, комбайнер радгоспу "Сiмей-
кинський". Арештований 28 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 5 серпня 1943 року справу припинено за недо-
статнiстю матерiалiв для притягнення до суду. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Iван Iванович, 1905 р. 
народження, х. Макєєв, Ленiнський р-н Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, мiлiцiонер райвiд-
дiлу мiлiцiї. Арештований 16 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там.У зв'язку з воєнним станом був етапований уг-
либ країни. 28 жовтня 1944 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Кирило Тимофiйович, 
1902 р. народження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, 
конюх к-пу iм.Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Платон Антонович, 
1899 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
вища. Проживав у Луганську, адвокат мiської юри-
дичної консультацiї. Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 20 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Стефан Васильович, 
1894 р. народження, с.Осинове Новопсковського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Оси-
новому, колгоспник к-пу "Днiпрельстан". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 
армiї 17 грудня 1941 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Тимофiй Пилипович, 
1894 р. народження, с.Березiвське Попаснянського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бере-
зiвському, крiпильник шахти № 1-2 "Нова Голубiв-
ка"(м.Кiровськ). Арештований 9 квiтня 1942 року за 
звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. У зв'язку з 
воєнним станом епапований углиб країни, де пiз-
нiше не виявлений. 15 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Федiр Васильович, 
1906 р. народження, смт Краснорiченське Кремiн-
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ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Скаргiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Жовтневої революцiї. Арештований 23 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 12 серпня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЙВОРОНСЬКИЙ Яким Прокопович, 
1896 р. народження, с.Красне Краснодонського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
сному, робiтник Краснодонської контори мiськко-
мунтрансу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1980 роцi.    

ГАЙДАЙ Григорiй Григорович, 1926 р. на-
родження, с.Попiвка Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, мо-
лодший сержант 6 артдивiзiону резерву Верховного 
головнокомандування. Вiйськовим трибуналом 6 
артилерiйської дивiзiї 7 сiчня 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАЙДАЙ Iван Петрович, 1917 р. народжен-
ня, с.Березiвка Устинiвського р-ну Днiпропетровсь-
кої обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
м.Луганську, iнженер виробничого вiддiлу тресту 
їдалень i ресторанiв. Арештований 27 травня 1942 
року за звинуваченням у приналежностi до антира-
дянського угруповання. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни. 19 грудня 1950 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення. Реа-
бiлiтований у 1950 роцi.    

ГАЙДАЙ Олександр Петрович, 1909 р. на-
родження, м.Кiровоград, українець, освiта н/серед-
ня. Проживав у м.Луганську, електрик клубу iм.Ле-
нiна. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Сара-
товської обл., Росiйська Федерацiя, 25 вересня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГАЙДАМАКА Антонiна Антонiвна, 1914 р. 
народження, м.Алчевськ, українка, освiта початко-
ва. Проживала в м.Брянка, не працювала. Постано-
вою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 1 груд-
ня 1945 року вислана за межi України. Реабiлiтова-
на у 1992 роцi.    

ГАЙДАМАКА Якiв Федорович, 1897 р. на-
родження, с.Троїцьке Слов'яносербського р-ну До-
нецької  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, май-
стер турбiнного цеху Штердресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГАЙДАМАКIНА Олександра Iванiвна, 
1914 р. народження, м.Луганськ, українка, освiта 
початкова. Проживала в Луганську, робiтниця тер-
мiчного цеху з-ду iм.Рудя. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької  обл. 15 липня 1941 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ГАЙДАМОВИЧ Ян Людвiгович, 1895 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, начальник новоремонтного цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 

Харкiвського вiйськового округу 18 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ГАЙДАРЕНКО Григорiй Михайлович, 
1892 р. народження, м.Брянка, українець, освiта ви-
ща. На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбо-
вець, рядовий взводу охорони складу № 898 Ста-
лiнградського фронту. Вiйськовим трибуналом Ста-
лiнградського гарнiзону 16 сiчня 1943 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ГАЙДАРЕНКО Данило Павлович, 1893 р. 
народження, м.Дебальцеве Донецької  обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
старший кондуктор Родакiвського резерву кондук-
торiв. Арештований 2 сiчня 1933 року за звинува-
ченням у контрреволюцiйних дiях. 23 сiчня 1933 
року  справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ГАЙДАРЖI Захарiй Родiонович, 1890 р. на-
родження, Румунiя, болгарин, освiта середня. Про-
живав у м.Красний Луч, агроном мiськземвiддiлу. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАЙДАШ Євдокiя Степанiвна, 1902 р. на-
родження, кол.с.Новомиколаївка Старобiльського 
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в смт Мар-
кiвка, колгоспниця к-пу iм.Котовського. Постано-
вою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 29 сiч-
ня 1944 року як дружина репресованого за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини вислана за межi Украї-
ни.  Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГАЙДАШ Михайло Порфирович, 1890 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Кремiннiй, десятник Кремiнського 
лiсорозсадника. Арештований 17 червня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'яз-
ку з воєнним станом був етапований углиб країни. 
4 сiчня 1951 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

ГАЙДIДЕЙ (ГАЙДЕДЕЙ) Павло Михайло-
вич, 1904 р. народження, м.Сватове, українець.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Стахановi, 
заступник завiдуючого вiддiлом мiськкому КП(б)У. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жо-
втня 1938 року засуджений до 12 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГАЙДIДЕЙ (ГАЙДЕДЕЙ) Петро Андрiйо-
вич, 1898 р. народження, м.Сватове, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Сватовому, возiй-при-
ватник. Арештований 25 листопада 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 грудня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1932 роцi.   

ГАЙДIС Артур Емiльович, 1899 р. народ-
ження, м.Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освiта н/серед-
ня. Проживав у м.Луганську, приймальник вiддiлу 
технiчного контролю з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 листопада 
1937 року ухвалено рiшення про вислання за межi 
СРСР. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ГАЙДУК Антон Iванович, 1887 р. народ-
ження, с.Бутвилович Слонiмського р-ну Гродненсь-
кої  обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Первомайську, крiпильник шахти "Аль-
берт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 22 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГАЙДУК Михайло Гарасимович, 1927 р. 
народження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Калмикiв-
цi, не працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 21 липня 1943 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГАЙДУК Надiя Микитiвна, 1924 р. народ-
ження, с.Василiвка Бiляївського р-ну Одеської  
обл., українка, освiта н/середня. Проживала в смт 
Новоайдар, приймальниця поранених у госпiталi. 
Арештована 22 липня 1942 року за звинуваченням 
у причетностi до агентури нiмецької розвiдки. У 
зв'язку з воєнним станом етапована углиб країни, 
де пiзнiше не виявлена. 1 лютого 1951 року  справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.    

ГАЙДУК Прокiп Максимович, 1874 р. на-
родження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Мiстки Сватiвсько-
го р-ну, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 15 березня 1930 
року ухвалено рiшення про вислання на 5 р. за межi 
України. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1944 року ухвалено рiшення про вислання за 
межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 
1992 роках. 

ГАЙДУК Семен Мусiйович, 1896 р. народ-
ження, с.Рудiвка Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с-щi Лисичанський По-
паснянського р-ну, бригадир тваринникiв радгоспу  
№ 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1958 роцi.    

ГАЙДУКОВ Гаврило Лазарович, 1874 р. 
народження, с.Микишiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Великий 
Суходiл Краснодонського р-ну, сторож к-пу iм.Бу-
дьонного. Судовою "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙДУКОВ Микита Микитович, 1905 р. 
народження, с-ще Рутченкове Донецької мiськради 
Донецької  обл., росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Привiлля Лисичанської мiськради, крiпи-
льник шахти iм.Крупської. Арештований 12 берез-
ня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 21 березня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЙДУКОВ Микита Степанович, 1887 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Городищi, ро-
бiтник вугiльного рудника № 3. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 27 вересня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЙДУКОВ Пантелiй Олексiйович, 1889 р. 
народження, с.Власiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Королiвка 
Краснодонського р-ну, коваль к-пу "Хлiбороб". 
Арештований 2 вересня 1932 року  за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 20 листопада 1932 
року справу припинено за недоведенiстю, з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЙДУХIН Якiв Олексiйович, 1891 р. на-
родження, с.Моляково Рамешковського р-ну Мос-
ковської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Штерiвка Краснолу-
цької мiськради, змiнний технiк Петровського з-ду   
№ 59. Колегiєю ОДПУ 18 березня 1931 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙДУЧЕНКО Андрiй Павлович, 1918 р. 
народження, м.Первомайськ, українець, освiта се-
редня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Луганську, секретар Луганського обкому 
ЛКСМУ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 
червня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАЙДУЧЕНКО Ганна Никанорiвна, 1902 р. 
народження, с.Олексiївка Красноармiйського р-ну 
Донецької  обл., українка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Луганську, вчителька школи № 12. Ареш-
тована 22 квiтня 1938 року як соцiально небезпеч-
ний елемент. 9 лютого 1939 року справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 
1939 роцi.    

ГАЙДУЧЕНКО Георгiй Iванович, 1890 р. 
народження, м.Первомайськ, українець, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Луганську, комендант загону воєнiзованої охоро-
ни з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР 29 березня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано того ж 
дня.  Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАЙДУЧЕНКО Дмитро Iванович, 1911 р. 
народження, м.Первомайськ, українець, освiта по-
чаткова. Без певного мiсця проживання i роботи. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Азербай-
джанської РСР 23 серпня 1943 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАЙЖЕВСЬКИЙ Вiктор Станiславович, 
1886 р. народження, м.Рига, Латвiя, поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Родакове Слов'яносерб-
ського р-ну, конюх зал.ст. Родакове. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙЛЕМАН (ГЕЙЛЕМАН) Вiльгельм 
Адольфович, 1898 р. народження, с.Солодерi Ржи-
щiвського р-ну Київської  обл., нiмець, неписьмен-
ний. Проживав у с.Бондарiвка Маркiвського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.XVII партз'їзду. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙЛЮН Фелiкс Фадейович, 1895 р. на-
родження, Польща, литовець, освiта початкова. 
Проживав у м.Сватове, продавець раймагу. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    
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ГАЙН Фрiдрiх Мартинович, 1901 р. народ-
ження, х. Вихтиринки, Новоград-Волинський р-н 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, кол-
госпник к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 20 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЙОВИЙ Григорiй Титович, 1937 р. на-
родження, с.Степанiвка Менського р-ну Чернiгiвсь-
кої  обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Лу-
ганську, лiтературний працiвник газети "Молода 
гвардiя". Луганським обласним судом 30 червня 
1962 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАЙСИНЮК Iван Григорович, 1921 р. на-
родження, с.Лукачiвка Кельменецького р-ну Чернi-
вецької  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Краснодонi, прибиральник породи шахти 
"Захiдна-Чурилинська". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 серпня 1942 року засуджений до    
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАК Микита Васильович, 1894 р. народжен-
ня, с.Андрiївка Андрiївського р-ну Запорiзької  
обл., українець. Проживав у с.Новоандрiївка Бiло-
куракинського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року  за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГАК Семен Тимофiйович, 1887 р. народжен-
ня, с.Бiлики Кобеляцького р-ну Полтавської  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, економiст транспортного цеху коксохiмзаво-
ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 27 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ГАЛАГУЗ Порфирiй Андрiйович, 1891 р. 
народження, с.Лютенька Гадяцького р-ну Полтав-
ської  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Краснодонi, викладач математики СШ № 1. Вiй-
ськовим трибуналом 18 армiї 6 лютого 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 9 березня 
1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАЛАЙ Єгор Степанович, 1905 р. народ-
ження, с.Галай Лепельського р-ну Вiтебської  обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у 
м.Алмазна Стахановської мiськради, кочегар з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЛАЙ Семен Степанович, 1907 р. народ-
ження, с.Галай Лепельського р-ну Вiтебської  обл., 
Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у 
м.Алмазна Стахановської мiськради, робiтник з-ду 
"Сталь". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 серпня  1937 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ГАЛАЙДА Савелiй Наумович, 1903 р. на-
родження, Польща, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, прибиральник породи 
шахти № 5-7. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 

29 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛАК (ГАЛАКА) Якiв Савелiйович,   
1895 р. народження, смт Новосвiтлiвка Краснодон-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, столяр адмiнiстративно-господарсь-
кого вiддiлу педагогiчного iнституту. Репресований 
двiчi. Постановою Судової "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 23 листопада 1931 року висланий на 
5 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 11 серпня 1937 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛАНЗОВСЬКИЙ Мар'ян Олександро-
вич, 1903 р. народження, с.Малий Лазучин Базалiй-
ського р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськра-
ди, робiтник з-ду "Сталь". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛАНОВА Тетяна Стефанiвна, 1904 р. на-
родження, с.Гломаздiно Понизовського р-ну Смо-
ленської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освi-
та початкова. Проживала в м.Краснодонi, домогос-
подарка. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 18 березня  1944 року вислана за межi Ук-
раїни. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГАЛАФАЄВ Кирило Костянтинович,    
1896 р. народження, с.Романовка Мозирського р-ну 
Гомельської  обл., Бiлорусь, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, начальник служ-
би постачання будконтори мiськкомунгоспу. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
13 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАЛАШ Олександр Матвiйович, 1905 р. на-
родження, с.Бакоти Плужнянського р-ну Київської  
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, агроном радгоспу райтрансторгхарчу. Аре-
штований 2 березня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 17 серпня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом Пiвнiч-
но-Донецької залiзницi. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ГАЛАШКЕВИЧ Борис Андрiйович, 1901 р. 
народження, м.Одеса, поляк, освiта початкова. Про-
живав у смт Успенка Лутугинського р-ну, електро-
слюсар райелектромережi. Луганським обласним 
судом 28 червня 1941 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЛГАН Антон Степанович, 1919 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта вища. Проживав у с.Сонцеве 
Троїцького р-ну, вчитель початкової школи. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАЛГАН Борислав (Болислав) Антонович, 
1915 р. народження, с.Зарiччя Проскурiвського      
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Осикове Бiлокуракинського р-ну, тес-
ляр зал.ст. Солiдарна. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.   
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ГАЛГАН Степан Астахович, 1899 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Сонце-
ве Троїцького р-ну, продавець сiльмагу. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ГАЛЕНКО Євген Максимович, 1895 р. на-
родження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, голова к-пу "Комунарка". Донецьким об-
ласним судом 23 жовтня 1936 року засуджений до  
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГАЛЕТА Максим Васильович, 1913 р. на-
родження, с.Крижовлин Пiщанського р-ну, Молдо-
ва, українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, слюсар зал.ст. Луганськ. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 сiчня 1939 року за-
суджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1983 роцi.    

ГАЛИБОРОДА Зiновiй Порфирович,     
1894 р. народження, с.Демкiвка Тростянецького    
р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, завiдуючий магазином "Будторгхарчу". 
Вiйськовим трибуналом Московсько-Донецької за-
лiзницi 9 листопада 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЛИГА Iван Григорович, 1891 р. народ-
ження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Попасна, головний 
кондуктор зал. ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 30 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. 14 листопада 1939 року 
УНКВС по Донецькiй  обл. вирок  "трiйки" скасова-
но, справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

ГАЛИГА Iван Данилович, 1896 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Тарасiвцi, колгоспник    
к-пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАЛИГА Омелян Євстафiйович, 1908 р. на-
родження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Малоолек-
сандрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двi-
чi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 
квiтня 1933 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України строком на 3 р. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 20 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАЛИЛЛОВ-ПОТОЦЬКИЙ Iван Никифо-
рович, 1892 р. народження, с.Таловське Богучарсь-
кого р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
технiк-будiвельник мостопоїзду № 54. Колегiєю 
Донецької ГубЧК 22 вересня 1921 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАЛИНЧЕНКО Григорiй Акафiйович,  
1912 р. народження, с.Новоохтирка Новоайдарсько-

го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Гiрське Первомайської мiськради, вибiйник шах-
ти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ГАЛИЦИН (ГОЛИЦИН) Афанасiй Федоро-
вич, 1910 р. народження, х. Романов, Шахтинський 
р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Кiровську, де-
сятник шахти № 6. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛИЦИН (ГОЛИЦИН) Дмитро Федоро-
вич, 1900 р. народження, х. Романов, Шахтинський 
р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Ломуватка 
Брянкiвської мiськради, робiтник "Держбудтрес-  
ту-4". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
22 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛИЦЬКА Ганна Микитiвна, 1895 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Новомикiльсь-
кому, без певного мiсця роботи. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської  обл. 10 жовтня 
1941 року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ГАЛИЦЬКИЙ Iван Йосипович, 1890 р. на-
родження, с.Жукiв Славутського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Плоти-
на Станично-Луганського р-ну, коваль к-пу "Куль-
тура". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 31 жо-
втня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАЛИЦЬКИЙ Мирослав (Мирон) Iвано-
вич, 1910 р. народження, с.Бобрицька Болярка Ба-
ришiвського р-ну Київської  обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Коноплянiвка Бiлокуракин-
ського р-ну, тракторист к-пу "Заповiт Ленiна". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛИЧ Iван Карпович, 1914 р. народження, 
с.Макiївка Кремiнського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, шофер 223 саперно-
го батальйону. Вiйськовим трибуналом Алчевсько-
го гарнiзону 18 червня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 8 липня 1942 року. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЛИЧ Iван Федотович, 1902 р. народжен-
ня, с.Райгородка Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у с.Нова Астрахань Кре-
мiнського р-ну, механiк Новоастраханської МТС. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 20 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГАЛИЧ Михайло Тимофiйович, 1898 р. на-
родження, м.Батумi, Грузiя, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у с.Макiївка Кремiнського р-ну, 
тесляр к-пу iм.Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ГАЛИЧ Парасковiя Данилiвна, 1916 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
молдаванка, освiта початкова. Проживала в м.Зо-
ринську Перевальського р-ну, домогосподарка. Вiй-
ськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 18 чер-
вня 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
31 березня 1948 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР мiру покарання знижено до 8 р. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГАЛИЧ Федiр Гнатович, 1897 р. народжен-
ня, с.Млiїв Городищенського р-ну Київської  обл., 
українець. Проживав у м.Антрацитi, крiпильник 
шахти № 14. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛИЧЕВ Iван Кiндратович, 1907 р. народ-
ження, с.Попiвка Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, бух-
галтер артiлi "Чоботар". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 8 грудня 1937 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАЛIМСЬКИЙ Борис (Бронiслав) Iвано-
вич, 1884 р. народження, с.Головлi Славутського  
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, слюсар Бiрюкiвської МТС. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГАЛIН (ГАЛЛА) Сергiй Степанович,    
1918 р. народження, с.Коси Першi Котовського     
р-ну Одеської  обл., росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Антрацитi, прохiдник шахти "Централь-
на-Бокiвська". 14 листопада 1958 року порушено 
справу за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
14 сiчня 1959 року справу припинено за недоведенi-
стю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЛIНСЬКИЙ Адольф Iванович, 1882 р. 
народження, с.Дорогоща Славутського р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiрюкове Свердловської мiськради, колгоспник 
к-пу iм.Бiрюкова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАЛIНСЬКИЙ Сигiзмунд Iванович, 1870 р. 
народження, с.Дорогоща Славутського р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, тесляр    
к-пу "Свiй труд". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛIУЛIН Семен, 1911 р. народження, с.Ха-
сановка, Казанська  обл., Татарська АРСР, Росiйсь-
ка Федерацiя, татарин, освiта початкова. Проживав 
у смт Тошкiвка Первомайської мiськради, вибiйник 
шахти № 14. Вiйськовим трибуналом 32 району авi-
ацiйного базування 3 березня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАЛIУС Iван Миронович, 1908 р. народ-
ження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слюсар вагонного цеху зал.ст. Луганськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вересня 1937 року 

засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГАЛIУС Никон Федорович, 1896 р. народ-
ження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Луганську, без певних занять. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАЛIУС Трохим Микитович, 1896 р. народ-
ження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав на роз'їздi 48-го 
кiлометра залiзничного перегону Слов'яносербськ-
Лотикове, колiйний обхiдник. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 27 вересня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

ГАЛIУС (ГОЛIУС) Юда Маркович, 1885 р. 
народження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛКА Йосип Касперович, 1892 р. народ-
ження, с.Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Дмит-
рiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу        
"II п'ятирiчка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАЛКIН Гаврило Пилипович, 1895 р. на-
родження, с.Демино-Олександрiвка Троїцького     
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у Демино-Олександрiвцi, 
не працював. Арештований 15 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. Реабiлi-
тований у 1972 роцi.    

ГАЛКIН Гаврило Полiкарпович, 1886 р. на-
родження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Валуйське 
Станично-Луганського району, охоронник Лугансь-
кого хiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГАЛКIН Iван Iларiонович, 1888 р. народ-
ження, с.Покровка Бузулуцького р-ну Куйбишевсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, без певних за-
нять. Луганським обласним судом 21 лютого 1946 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991  роцi.    

ГАЛКIН Микола Євстигнiйович, 1924 р. на-
родження, с.Нировате Теньгушевського р-ну, Мор-
довська АРСР, Росiйська Федерацiя, мордвин, освi-
та н/середня. Проживав у м.Стахановi, учень 8 кла-
су. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 10 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Вій-
ськовим трибуналом Київського військового округу 
14 лютого 1956 року міру покарання знижено до     
5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАЛКIН Петро Iванович, 1904 р. народжен-
ня, с.Попiвка Коломенського р-ну Московської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
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кова. Проживав у м.Луганську, майстер з-ду iм.Жо-
втневої революцiї. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 жовтня 1935 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Луганським об-
ласним судом 17 липня 1941 року засуджений до    
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1991 i 1992 роках. 

ГАЛКIН Тимофiй Антонович, 1900 р. на-
родження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Макiївцi, колгоспник 
к-пу "Червона нива". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 20 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛКIН Федiр Петрович, 1906 р. народжен-
ня, м.Стаханов, росiянин, освiта початкова. Вiй-
ськовослужбовець, рядовий 2 дивiзiону 664 гаубич-
ного артилерiйського полку. Вiйськовим трибуна-
лом 222 стрiлецької дивiзiї 14 жовтня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

ГАЛКIНА Аполлiнарiя Дмитрiвна, 1908 р. 
народження, с.Заклейс Гдовського р-ну Ленiнград-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
вища. Проживала в м.Золоте Первомайської мiськ-
ради, головний лiкар мiської лiкарнi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 армiї 
30 березня 1942 року засуджена до розстрiлу. 4 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвден-
ного фронту розстрiл замiнено 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГАЛЛЕР Едмунд Петрович, 1912 р. народ-
ження, с.Берестiвка Ямського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, бурильник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

ГАЛЛЕР Євген Петрович, 1918 р. народжен-
ня, с.Берестiвка Ямського р-ну Донецької  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, прибиральник породи шахти 
№ 1-2 "Гiрська". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАЛЛЕР Отто Петрович, 1921 р. народжен-
ня, с.Берестiвка Ямського р-ну Донецької  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, електрослюсар шахти  № 1-2 
"Гiрська". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року визнаний соцiально небезпеч-
ним елементом i засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАЛУС Войцех Мартинович, 1912 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона 
зiрка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 ли-
стопада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАЛУС Мартин Войткович, 1879 р. народ-
ження, с.Зарiччя Проскурiвського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Вiвчарове 

Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Червона зiрка". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЛУШКА Григорiй Семенович, 1914 р. 
народження, с.Орiхове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Робiтник зал. ст. Шипилове. 
Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької дивiзiї 5 
грудня 1941 року заочно засуджений до розстрiлу. 
8 березня 1944 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР вирок скасовано, справу припине-
но. Реабiлiтований у 1944 роцi.   

ГАЛУШКА Олександр Степанович, 1905 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. 
Арештований 3 травня 1932 року за звинуваченням 
у здiйсненнi теракту. 14 листопада 1932 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАЛУШКА Степан Васильович, 1905 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 3 травня 1932 року за звинуваченням у 
здiйсненнi теракту. 14 листопада 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАЛУШКIН Григорiй Семенович, 1882 р. 
народження, с.Курно-Липовка Тарасовського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, завi-
дуючий крамницею райспоживспiлки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19  квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛУШКIН Iван Андрiйович, 1905 р. на-
родження, смт Глубокий, Ростовська  обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Ровеньки, бухгалтер мукозаводу. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 4 жовтня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЛУШКIН Петро Андрiйович, 1910 р. на-
родження, ст-ця Калитвинська Глубокинського     
р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, ко-
нюх шахти "Валентинiвка". Луганським обласним 
судом 25 квiтня 1946 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАЛУШКIНА Раїса Макарiвна, 1912 р. на-
родження, с.Александровка, Азово-Чорноморський 
край, Росiйська Федерацiя, українка, освiта почат-
кова. Проживала в м.Луганську, без певних занять. 
Луганським обласним судом 24-27 лютого 1941 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1992 роцi.    

ГАЛУШКО Василь Гаврилович, 1896 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Ка-
линовому, хронометражист Алмазнянського з-ду 
"Сталь". Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАЛУШКО Григорiй Михайлович, 1889 р. 
народження, с.Коломийчиха Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Коломий-
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чисi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЛУШКО Iван Миколайович, 1906 р. на-
родження, с.Коломийчиха Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Коломийчисi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 27 липня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 
листопада 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ГАЛУШКО Iван Хрисанфович, 1910 р. на-
родження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, не працював. Арештований 14 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 4 березня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЛУШКО Леонiд Якович, 1899 р. народ-
ження, с.Толпiно Коренєвського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Краснорiченське Кремiнсько-
го р-ну, директор млина. Вiйськовим трибуналом 
35 району авiацiйного базування 24 сiчня 1942 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ГАЛУШКО (ГАЛУШКА) Михайло Леонтi-
йович, 1918 р. народження, с.Орiхове Попаснянсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в 
Орiховому, помiчник запальника шахти № 11. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 21 сiчня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 12 березня 1942 року. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

ГАЛУШКО Павло Митрофанович, 1913 р. 
народження, с.Круподеринцi Оржицького р-ну Хар-
кiвської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Гайове Лутугинського р-ну, робiтник 6-го 
околодку 13-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 12 лютого 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАЛЬМАН Карл Гергардович, 1899 р. на-
родження, к.Клейнфельд, Днiпропетровська  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Прогрес 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ГАЛЬМАН Петро Андрiйович, 1904 р. на-
родження, с.Георгiївка Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛЬПЕРIН Дойв Мойсейович, 1913 р. на-
родження, м.Брянка, єврей, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, студент Луганського машинобу-
дiвного технiкуму. Арештований 6 листопада 1933 
року  за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної групи. 25 лютого 1934 року Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР мiрою пока-

рання визначено строк попереднього ув'язнення. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАЛЬЧЕВСЬКА Антонiна Федорiвна,   
1912 р. народження, с.Стасева Малинського р-ну 
Житомирської  обл., полька, освiта вища. Прожива-
ла в с.Павленкове Новопсковського р-ну, шкiльна 
вчителька. Арештована 31 травня 1938 року за зви-
нуваченням у шпигунствi i в антирадянськiй агiта-
цiї. 25 липня 1938 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ГАЛЬЧЕНКО Анатолiй Полiкарпович, 
1921 р. народження, ст-ця Новолеушковська Ново-
леушковського р-ну Краснодарського краю, Росiй-
ська Федерацiя, росiянин. Проживав у м.Рубiжне, 
зчiплювач вагонiв транспортного цеху хiмкомбiна-
ту. Луганським обласним судом 12 травня 1950 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАЛЬЧЕНКО Iван Олексiйович, 1911 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Перевальсь-
ку, слюсар шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 13 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАЛЬЧЕНКО Марко Микитович, 1896 р. 
народження, кол.х. Малярiвка Краснопiльської 
сiльради Маркiвського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, рядовий 213 окре-
мого батальйону 43 окремої iнженерної бригади. 
Вiйськовим трибуналом 9 iнженерно-лiнiйної бри-
гади 16 березня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ГАЛЬЧЕНКО Свирид Iванович, 1913 р. на-
родження, кол.с.Малярiвка Краснопiльської сiльра-
ди Маркiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 185 стрiлецького 
полку 60 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом 1 армiї 21 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАЛЬЧЕНКО Федiр Олексiйович, 1907 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 41 стрiлецького полку 223 стрiлецької ди-
вiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 бере-
зня 1943 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАЛЮС Микола Данилович, 1911 р. народ-
ження, с-ще Малороси Базарно-Карабулацького    
р-ну Саратовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
грабар цегельного з-ду  № 2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 25 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАЛЮТА Єгор Трохимович, 1876 р. народ-
ження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. 22 тра-
вня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ГАЛЮТА Марiя Єгорiвна, 1916 р. народ-
ження, смт Маркiвка, українка, освiта початкова. 
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Проживала в Маркiвцi, не працювала. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 10 лютого 
1945 року вислана за межi України як член сiм'ї ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГАЛЯМIН Петро Iванович, 1896 р. народ-
ження, с.Анненське, Середньоволзький край, Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Перевальську, головний бухгалтер хлiбоза-
воду № 2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 16 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 21 листопада 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГАЛЯПА Антон Костянтинович, 1910 р. на-
родження, с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Шапарi-
вка Бiлокуракинського р-ну, робiтник радгоспу 
iм.Шевченка. Арештований 2 квiтня 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 
1935 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГАЛЯПА Костянтин Федорович, 1882 р. на-
родження, с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 23 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЛЯПА Марiя Максимiвна, 1882 р. народ-
ження, с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нка, неписьменна. Проживала в Олексiївцi, селян-
ка-одноосiбниця. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 23 сiчня 1933 року ви-
слана за межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГАЛЯС Дмитро Захарович, 1897 р. народ-
ження, с.Верболози Бердичiвського р-ну Житомир-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, конторник доменного цеху з-ду 
iм.Ворошилова. Арештований 2 квiтня 1931 року за 
звинуваченням у шпигунствi, що в ходi слiдства не 
було доведено. 12 квiтня 1931 року справу припи-
нено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГАМАГIН Микола Олексiйович, 1915 р. на-
родження, ст-ця Совєтська Армавiрського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
робiтник рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 4 листопада 1937 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ГАМАН Едуард Iванович, 1891 р. народжен-
ня, с.Листвянка Марiупольського р-ну Донецької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Пе-
реможне Лутугинського р-ну, не працював. Луган-
ським обласним судом 29 серпня 1941 року засуд-
жений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГАМАНОВИЧ Антон Климентiйович,   
1912 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Лисичанську, не працював. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiч-
ня  1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАМАЧЕК Богуслав Йосипович, 1884 р. на-
родження, Польща, чех, освiта середня. На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, ме-
ханiк з-ду № 60. Особливою "трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 10 жовтня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГАММЕР Фелiкс Федорович, 1890 р. народ-
ження, с.Старi Ключi, Саратовська губернiя, нi-
мець, освiта н/середня. Проживав у м.Краснодонi, 
робiтник шахти № 1. Луганським обласним судом  
4 березня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

ГАММЕРШТЕЙН Абрам Семенович,   
1892 р. народження, м.Луганськ, єврей, освiта н/се-
редня. Проживав у Луганську, iнвалiд, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 13 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАММЕРШТЕЙН Олександр Семенович, 
1892 р. народження, м.Луганськ, єврей, освiта н/ви-
ща. Проживав у Луганську, помiчник завiдуючого 
магазином наукових i шкiльних посiбникiв. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
13 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАМУЛА Андрiй Данилович, 1892 р. народ-
ження, с.Киликiїв Славутського р-ну Київської  
обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, без 
певного мiсця роботи. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАН Андрiй Андрiйович, 1903 р. народжен-
ня, к.№ 6 Марiупольського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Успенка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Будьонно-
го. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГАН Василь Васильович, 1882 р. народжен-
ня, с.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропе-
тровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Олександропiлля Попаснянського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Прогрес". Донецьким обласним судом 26 
червня 1937 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАН Василь Васильович, 1898 р. народжен-
ня, с.Андрiївка Магдалинiвського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Попасна, завiдуючий гаражем зал.ст. Попасна. 
Арештований 20 лютого 1938 року  за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 21 червня 1938 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАН Ганна Iванiвна, 1905 р. народження, 
м.Сватове, українка, освiта початкова. Проживала в 
Сватовому, дезiнфектор Сватiвської психлiкарнi. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 
1944 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1991 роцi.    

ГАН Iван Васильович, 1904 р. народження, 
с.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
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у с.Олександропiлля Попаснянського р-ну, шофер 
к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАН Олександр Васильович, 1874 р. народ-
ження, с.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Олександропiлля Попаснянського р-ну, 
колгоспник к-пу "Прогрес". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 23 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГАН Олександр Данилович, 1898 р. народ-
ження, с.Андрiївка Магдалинiвського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта середня. Проживав 
у с.Олександропiлля Попаснянського  р-ну, тесляр 
зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАН Олександр Рейнгольдович, 1902 р. на-
родження, к.Марiєнфельд, Днiпропетровська  обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у с.Миколаївка 
Станично-Луганського р-ну, шкiльний учитель. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАН Рейнгольд Андрiйович, 1909 р. народ-
ження, кол.х. Будьоннiвка Миколаївської сiльради 
Станично-Луганського р-ну, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник 
к-пу iм.Будьонного. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 24 вересня 1941 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 20 жовтня 1941 ро-
ку. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАН Федiр Федорович, 1885 р. народження, 
с.Кишнарени Бєльцького повiту, Бессарабiя, нi-
мець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Сватове, фельдшер Сватiв-
ської психлiкарнi. Був притягнутий до вiдповiдаль-
ностi 10 грудня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. Вiйськовим трибуналом 35 ра-
йону авiацiйного базування 15 лютого 1942 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

ГАНАУШ Франц Францович, 1892 р. на-
родження, Чехословаччина, нiмець, освiта середня. 
Проживав у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, голова к-пу "Червоне полу-
м'я". Надзвичайною сесiєю Верховного суду УРСР 
29 квiтня 1934 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

ГАНАЧЕК Iван Iванович, 1896 р. народжен-
ня, Чехословаччина, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, виконроб вiддiлу капiтальних 
робiт з-ду iм.Ворошилова. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАНГАЛО Леонтiй Лаврентiйович, 1888 р. 
народження, с.Сторониче Плужнянського р-ну Вiн-
ницької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шулiкiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Луначарського. Особливою нарадою при НКВС 

СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНГАЛО Петро Антонович, 1880 р. народ-
ження, с.Сiльце Славутського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верх-
ньогарасимiвка Краснодонського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНЕМАН Густав Карлович, 1902 р. народ-
ження, к.Ротовка Таганрозького р-ну Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Переможне Лутугинського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою 
при  НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНЕВ Степан Степанович, 1895 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у с.Оленiвка Перевальського р-ну, городник 
радгоспу "Червоний прапор". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 23 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНЖА Андрiй Сергiйович, 1899 р. народ-
ження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Первомай-
ську, крiпильник шахти iм.Менжинського. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 27 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ГАНЖА Iван Єлизарович, 1915 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
заступник командира роти 120 полку 33 дивiзiї 
вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Чкаловської  обл., Росiйська Федерацiя, 22 
листопада 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. 24 вересня 1944 року Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР строк покарання зни-
жено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГАНЖА Iлля Кононович, 1916 р. народжен-
ня, с.Василькiвка Василькiвського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Перевальську, машинiст електровоза шахти 
iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

ГАНЖА Олексiй Трифонович, 1927 р. на-
родження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського      
р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбо-
вець, молодший сержант 2491 гаубичного артиле-
рiйського полку 19 стрiлецької дивiзiї. 18 серпня 
1948 року Вiйськовим трибуналом вiйськової час-
тини 21536 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНЖА Пантелiй Хомич, 1904 р. народжен-
ня, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новосвiтлiвцi, 
колгоспник к-пу "Ревшлях". Арештований 4 червня 
1934 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 8 вересня 1934 року виправданий народним су-
дом м.Луганська. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ГАНЖА Савелiй Федосович, 1899 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Новосвiтлiв-
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цi, агроном Новосвiтлiвської сортовипробувальної 
дiльницi. Арештований 11 серпня 1938 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 10 квiтня 1939 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГАНЖЕНКО Iван Iванович, 1923 р. народ-
ження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, ос-
вiта н/середня. Проживав у смт Мiлове, учень Черт-
ковської СШ, Ростовська  обл., Росiйська Федера-
цiя. Луганським обласним судом 15 сiчня 1941 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1964 роцi.    

ГАНЖЕНКО Тимофiй Пилипович, 1908 р. 
народження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селя-
нин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 11 лютого 1932 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНЗВIНА Марiя Антонiвна, 1920 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.Лугансь-
ку, продавець магазину "Харчоторгу". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 5 лютого 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1965 роцi.    

ГАНЗIЙ Iван Пантелеймонович, 1896 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Лиманi, не пра-
цював. Арештований 29 грудня 1919 року за звину-
ваченням у контрреволюцiйних дiях. 5 сiчня 1920 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГАНЗIЙ Микита Олексiйович, 1897 р. на-
родження, с.Бутове Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бутовому, бри-
гадир к-пу iм.К.Лiбкнехта. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 28 лютого 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

ГАНЗIЙ Федiр Прокопович, 1906 р. народ-
ження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, укра-
їнець, освiта середня. Проживав у с.Тимонове Трої-
цького р-ну, шкiльний учитель. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 квiтня 
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1978 роцi.    

ГАНИЧ Микола Мусiйович, 1913 р. народ-
ження, с.В'язiвка Петрiвського р-ну Київської  обл., 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий, до призову проживав у м.Красний Луч. 
Вiйськовим трибуналом 115 окремої стрiлецької 
бригади 16 травня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАНИЧКIН Володимир Єгорович (Григо-
рович), 1909 р. народження, с.Ростовка Каменсько-
го р-ну Пензенської  обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ясенiвсь-
кий Ровенькiвської мiськради, десятник шахти      
№ 33-37. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 20 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАНОВСЬКИЙ Гвiдон Iванович, 1899 р. 
народження, с.Шиєцька Буда Житомирського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта н/вища. Проживав у 
с.Риб'янцеве Новопсковського р-ну, шкiльний учи-
тель. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНОВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1894 р. на-
родження, с.Василiвка Червоноармiйського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Наугольне Сватiвського р-ну, бджоляр к-пу 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАНОЧЕНКО (ГАНОТЧЕНКО) Якiв Юхи-
мович, 1898 р. народження, смт Новодар'ївка Рове-
нькiвської мiськради, українець, освiта початкова. 
Проживав на кол.х. Новолюбiвка Благiвської сiль-
ради Ровенькiвської мiськради,   селянин-одноосiб-
ник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 11 липня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНСВIНД Франц Францович, 1898 р. на-
родження, с.Петропавлiвка, Днiпропетровська  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Со-
фiївський Краснолуцької мiськради, табельник 
транспортного цеху тресту "Донбасантрацит". Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 23 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    

ГАНСКЕ Генрiх Фрiдрiхович, 1887 р. на-
родження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної 
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав за мiсцем народження, колгоспник   
к-пу iм.К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАНСКЕ Едгард Андрiйович, 1913 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
iм.К.Маркса. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГАНСКЕ Емiлiя Петрiвна, 1889 р. народ-
ження, к.Альт-Нассау Мелiтопольського р-ну Запо-
рiзької  обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала 
в кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ради По-
паснянського р-ну, доярка к-пу iм.К.Маркса. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 1937 
року як дружина репресованого за звинуваченням у  
зрадi Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1966 роцi.    

ГАНСКЕ Євген Карлович, 1901 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАНСКЕ Карл Фрiдрiхович, 1889 р. народ-
ження, к.Альт-Нассау Мелiтопольського р-ну Запо-
рiзької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
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кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ради По-
паснянського р-ну, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. 
Донецьким обласним судом 21 березня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

ГАНСКЕ Марта Августiвна, 1908 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала за мiсцем народження, доярка к-пу 
iм.К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1958 роцi.    

ГАНСКЕ Олександр Карлович, 1899 р. на-
родження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної 
Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського  
р-ну, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського  
з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГАНСЬКИЙ Валентин Всеволодович,   
1885 р. народження, с.Ковальське, Одеська  обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, експедитор рудоремонтного з-ду. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 8 сiчня 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волі. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГАНУС Никифор Прокопович, 1884 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 15 червня 1933 року засуджений до  
3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАНУСЕНКО Анастасiя Юхимiвна, 1918 р. 
народження, с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українка, освiта середня. Проживала в Миколаївцi, 
не працювала. Арештована 27 березня 1942 року за 
звинуваченням у причетностi до агентури нiмець-
ких розвiдорганiв. 20 червня 1942 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ГАНУСЕНКО Пилип Юхимович, 1878 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Круглому, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 9 березня 1931 року  за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 25 липня 
1931 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГАНЧИНА Свiтлана Федорiвна, 1920 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянка, освiта н/вища. 
Проживала в Луганську, не працювала. Арештова-
на 24 лютого 1943 року за звинуваченням у спiвро-
бiтництвi з нiмецькими окупантами. 28 травня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ГАНШ Петро Петрович, 1905 р. народжен-
ня, к.Липове Артемiвського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичансь-
ку, возiй "Склобуду". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 26 вересня 1938 року засуджений до 

розстрiлу. Вирок виконано 11 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГАНШИН Стефан Стефанович, 1867 р. на-
родження, українець, освiта початкова. Старобiль-
ською повiтовою ЧК 13 березня 1919 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАНЬБА Казимир Францович, 1899 р. на-
родження, с.Чижiвка Новоград-Волинського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Тепле Станично-Луганського р-ну, колгоспник   
к-пу iм.XVII партз'їзду. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАНЯ Iван Якович, 1890 р. народження, смт 
Нижнє Первомайської мiськради, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Нижньому, вибiйник шахти 
№ 5 "Тошкiвка". Арештований 22 грудня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 лип-
ня 1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ГАПЄЄВ Михайло Миколайович, 1905 р. 
народження, с.Ковальовка Климовицького р-ну 
Могильовської  обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта се-
редня. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Перевальську, секретар райкому профспiлки вугi-
льникiв. Арештований 28 сiчня 1938 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї, що в ходi слiдства не було доведено. 10 
листопада 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГАПЄЄВ Никифор Андрiйович, 1912 р. на-
родження, с.Бобрик Комарицького р-ну Брянської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Брянка, слюсар шахти № 1-1-
бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй  обл. 10 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАПОНЕНКО Iван Оврамович, 1915 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ко-
мандир вiддiлення 44 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 15 стрiлецької дивiзiї 15 червня 
1942 року засуджений до розстрiлу. 30 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного 
фронту розстрiл замiнено 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГАПОНЕНКО Микола Iванович, 1886 р. 
народження, с.Чауси Погарського р-ну Орловської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Ровеньки, не працював. До-
нецьким обласним судом 26 квiтня 1937 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ГАПОНЕНКО Микола Семенович, 1924 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий 1006 стрiлецько-
го полку 266 стрiлецької дивiзiї. Арештований 10 
травня 1943 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 18 липня 1943 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ГАПОНЕНКО Мусiй Огiйович, 1905 р. на-
родження, смт Маломиколаївка Антрацитiвського 
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р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.Па-
лiївка Лутугинського р-ну, голова к-пу iм.Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 3 серпня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГАПОНОВ Микола Кiндратович, 1896 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, конторник шахти № 8-9. 
Арештований 27 травня 1938 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 16 березня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАПОНОВА (ГАПОНЕНКО) Лукерiя Яки-
мiвна, 1867 р. народження, кол.с.Бiлявка Кремiнсь-
кого р-ну, українка, неписьменна. Проживала за 
мiсцем народження, домогосподарка. Арештована 
11 травня 1931 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 27 серпня 1931 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1931 роцi.   

ГАПОНОВА Тетяна Павлiвна, 1925 р. на-
родження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Олексiївцi, 
колгоспниця к-пу "Ударник". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуджена до 
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГАПОТЧЕНКО Ганна Пантелiївна, 1920 р. 
народження, с.Заайдарiвка Новопсковського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Заайда-
рiвцi, не працювала. Арештована 6 травня 1942 ро-
ку за звинуваченням у причетностi до агентури нi-
мецьких розвiдорганiв. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 11 
березня 1948 року справу припинено за малозначнi-
стю. Реабiлiтована у 1994 роцi. 

ГАПОТЧЕНКО Григорiй Кузьмич, 1883 р. 
народження, с.Каськiвка Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
охоронник контори "Донбасжитлоспiлка". Лугансь-
ким обласним судом 26 червня 1941 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГАПОТЧЕНКО Денис Олександрович, 
1899 р. народження, смт Новопсков, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Новопсковi, селянин-
одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 8 жовтня 1931 року заборонено на   
5 р. проживання в Українi, рядi областей Росiйської 
Федерацiї, прикордоннiй мiсцевостi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГАПОТЧЕНКО Микола Оврамович,     
1922 р. народження, с.Литвинiвка Бiловодського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Лит-
винiвцi, тракторист к-пу "Нове життя". Арештова-
ний 1 лютого 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам. 31 липня 1943   року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАПОТЧЕНКО Семен Петрович, 1891 р. 
народження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новороз-
сошi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 15 березня 1930 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАПОЧКА Кузьма Максимович, 1909 р. на-
родження, с.Манькiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Манькiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 26 травня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 
вересня 1932 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГАРАСЮТА Григорiй Тихонович, 1913 р. 
народження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 617 стрiлецького полку 162 стрiлецької ди-
вiзiї. Арештований 23 листопада 1941 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 грудня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГАРАШКО (ГОРАШКО) Єгор Семенович, 
1908 р. народження, українець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Великоведмеже Ровенькiвської 
мiськради, селянин-одноосiбник. Арештований 26 
лютого 1930 року  за звинуваченням в контррево-
люцiйнiй агiтацiї. 9 липня 1930 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ГАРАШКО (ГОРАШКО) Павло Петрович, 
1893 р. народження, смт Нагольно-Тарасiвка Рове-
нькiвської мiськради, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Нагольно-Тарасiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРАЩЕНКО Клавдiя Макарiвна, 1914 р. 
народження, м.Сватове, українка, освiта початкова. 
Проживала в Сватовому, прибиральниця контори 
райуповмiнзагу. Постановою Особливої наради при 
МДБ СРСР вiд 11 грудня 1946 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за звинувачен-
ням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГАРАЩЕНКО (ГОРАЩЕНКО) Олександр 
Никанорович, 1910 р. народження, м.Сватове, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 35 автотранспортного полку. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 
28 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 5 березня 1942 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ГАРБАЖА Iван Iванович, 1899 р. народжен-
ня, смт Калинове Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпиль-
ник шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 23 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРБАЖА Трохим Iванович, 1897 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, слю-
сар шахти № 12. Арештований 23 червня 1938 року 
за звинуваченням у причетностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 4 березня 1939 року справу при-
пинено за недостатнiстю даних для притягнення до 
суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГАРБАРУК Iван Гнатович, 1908 р. народ-
ження, с.Шатерники Славутського р-ну Вiнницької  
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обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, тракторист к-пу 
"Красний Луч". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГАРБОВСЬКИЙ Микола Iванович, 1894 р. 
народження, с.Черниця Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської  обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у смт Бiлокуракине, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ГАРБОВСЬКИЙ Михайло Iванович,     
1893 р. народження, с.Ролiв Дрогобицького р-ну 
Львiвської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Старобiльську, не працював. Арештова-
ний 1 лютого 1943 року за звинуваченням у тому, 
що пiд час окупацiї працював у нiмецькiй коменда-
турi. 17 лютого 1943 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАРБОВСЬКИЙ Станiслав Войцехович, 
1889 р. народження, с.Кам'яний Майдан Новоград-
Волинського р-ну Київської  обл., поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Шапарiвка Бiлокуракинсько-
го р-ну, колгоспник к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 24 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАРБУЗ Василиса Романiвна, 1888 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Кабичiвцi, не пра-
цювала. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 30 жовтня 1943 року вислана за межi Ук-
раїни як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГАРБУЗ Василь Демидович, 1893 р. народ-
ження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Вовчоярiвцi, 
робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду 
"Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл.   
4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.    

ГАРБУЗ Iван Микитович, 1910 р. народжен-
ня, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Кабичiвцi, селянин-одно-
осiбник. Арештований 20 червня 1931 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
групи. 27 липня 1932 року справу припинено,  з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ГАРБУЗ Iван Степанович, 1899 р. народ-
ження, с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Розсохувате Мар-
кiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 сер-
пня 1932 року висланий за межi України. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАРБУЗ Павло Васильович, 1906 р. народ-
ження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, робiтник 
Пiвденно-Схiдної залiзницi. Вiйськовим трибуна-
лом 106 окремої стрiлецької бригади 13 лютого 
1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-

но 24 лютого 1943 року. Реабiлiтований у 1993 
роцi.   

ГАРБУЗ Федiр Порфирiйович, 1893 р. на-
родження, с.Ушня Менського р-ну Чернiгiвської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у   
м.Артемiвську Перевальського р-ну, конюх шахти 
№ 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 7 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАРБУЗНИКОВ Iван Iванович, 1898 р. на-
родження, с.Великий Суходiл Краснодонського     
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонського р-ну, крiпильник шахти 
№ 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 8 гру-
дня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАРБУЗОВ Григорiй Савелiйович, 1895 р. 
народження, х. Макаровський, Каменський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Краснодонi, крiпиль-
ник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 9 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 11 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ГАРБУЗОВ Iван Савелiйович, 1899 р. на-
родження, х. Макаровський, Каменський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Краснодонi, робiтник 
шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ГАРБУЗОВ Максим Єгорович, 1902 р. на-
родження, с.Журавка Богучарського р-ну Воронезь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Олександрiвка Свердловсь-
кої мiськради, без певних занять. 11 лютого 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ГАРГ Олександр Андрiйович, 1892 р. народ-
ження, к.Васарау Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Новодружеську Лисичанської мiськради, десят-
ник шахти "Новодружеська". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРГАЙ Iван Степанович, 1925 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, робiтник шахти № 16 
iм.Кагановича. Луганським обласним судом 26 чер-
вня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення во-
лi. 22 липня 1950 року Верховним судом УРСР мiру 
покарання знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАРДЕР Карл Якович, 1900 р. народження, 
х. Смолове, Марiупольський р-н Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
колгоспник к-пу iм.Р. Люксембург. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 19 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    
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ГАРДЕР Федот Якович, 1909 р. народження, 
м.Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Брянцi, бригадир рiльничої бригади к-пу iм.Р. Люк-
сембург. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй   обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

ГАРДИДАНОВ Iлля Iванович, 1908 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 100 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 279 стрiлецької ди-
вiзiї 30 червня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАРIФУЛIН Володимир Зiнатович, 1924 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, та-
тарин, освiта н/середня. Проживав у Бугаївцi, не 
працював. Луганським обласним судом 10 вересня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГАРКАВЕНКО (ГОРКОВЕНКО) Сергiй 
Андрiйович, 1921 р. народження, кол.с.Новодер-
кул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, росi-
янин, освiта середня. Проживав за мiсцем народ-
ження, завiдуючий клубом конезаводу № 63. Лу-
ганським обласним судом 9-10 травня 1941 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ГАРКАВЕЦЬ (ГАРКОВЕЦЬ) Петро Заха-
рович, 1906 р. народження, с.Кабаки, Харкiвська  
обл., українець, неписьменний. Проживав у м.Пер-
вомайську, коногон шахти iм.Менжинського. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
21 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 23 жовтня 1941 року. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.   

ГАРКАВИЙ Василь Самiйлович, 1914 р. на-
родження, с.Надарiвка Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 67 стрiлецького полку 23 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецького корпусу 23 
липня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАРКАВИЙ Якiв Данилович, 1888 р. народ-
ження, м.Привiлля Лисичанської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Новокраснян-
ка Кремiнського р-ну, завiдуючий крамницею. Вiй-
ськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 
30 жовтня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.    

ГАРКАВЧЕНКО Василь Панасович,     
1904 р. народження, кол.с.Мар'ївка Оборотнiвської 
сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Лисичанську, вантажник 
склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до  
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГАРКАВЧЕНКО Захар Оврамович, 1883 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Кра-
сний Луч, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської  обл. 31 травня 1946 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ГАРКАВЧЕНКО Микола Панасович,    
1897 р. народження, кол.с.Мар'ївка Оборотнiвської 
сiльради Сватiвського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Лисичанську, коваль з-ду 
"Червоний українець". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГАРКАВЧЕНКО Прокiп Панасович, 1890 р. 
народження, кол.с.Мар'ївка Оборотнiвської сiльра-
ди Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРКОВЕЦЬ (ГОРКОВЕЦЬ) Єлисей Дени-
сович, 1881 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, росiянин, освiта середня. Про-
живав у Краснорiченському, колгоспник к-пу 
iм.Ворошилова. Луганським обласним судом 20 
лютого 1939 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАРКОВЕЦЬ (ГОРКОВЕЦЬ) Кузьма Єли-
сейович, 1905 р. народження, смт Краснорiченське 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Краснорiченському, селянин-одноосiб-
ник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 2 липня 1932 року висланий    
на 3 р. за межi України. 22 жовтня 1937 року "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРКОВЕЦЬ Федiр Васильович, 1911 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, робiтник шахти iм.Титова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1962 роцi.    

ГАРКУН Макар Васильович, 1892 р. народ-
ження, с.Доля Сватiвського р-ну, українець, непи-
сьменний. Проживав у Долi, селянин-одноосiбник. 
Арештований 12 сiчня 1934 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
5 березня 1934 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1934 роцi.    

ГАРКУН Петро Семенович, 1907 р. народ-
ження, кол.х. Червона Полтава Нижньодуванської 
селищної Ради Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, селя-
нин-одноосiбник. Старобiльським окружним судом 
10 вересня 1934 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГАРКУША-КОРШИК Анастасiя Мойсеїв-
на, 1909 р. народження, смт Петрiвка Станично-Лу-
ганського р-ну, росiянка, освiта початкова. Прожи-
вала в Петрiвцi, колгоспниця к-пу "Полiтвiддiл". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 грудня 
1944 року визнана соцiально небезпечним елемен-
том i засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1990 роцi.   

ГАРКУША Андрiй Андрiйович, 1871 р. на-
родження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
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наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ГАРКУША Володимир Олексiйович,     
1907 р. народження, м.Кременчук Полтавської  
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Сва-
тове, майстер паровозного депо Сватове. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 13 
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРКУША (ГОРКУША) Володимир Семе-
нович, 1925 р. народження, м.Луганськ, українець, 
освiта н/середня. Проживав у Луганську, токар з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Саратовської  обл., Росiйська Федера-
цiя, 18 серпня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГАРКУШИН Дмитро Сергiйович, 1898 р. 
народження, с.Сухо-Ольшанець Долгоруковського 
р-ну Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Ровеньки, крiпильник шахти № 2-3 
iм.Дзержинського. Спецколегiєю Донецького об-
ласного суду 26 квiтня 1937 року засуджений до     
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГАРМАТ (ГАРМАТА) Василь Олександро-
вич, 1907 р. народження, с.Чабанiвка Новоайдарсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двi-
чi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 
сiчня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення во-
лi. 7 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1989 i 1961 роках. 

ГАРМАТ Григорiй Олександрович, 1914 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, коногон шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1961 роцi.    

ГАРМАТ (ГАРМАТА) Iван Олександро-
вич, 1904 р. народження, с.Чабанiвка Новоайдарсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Чабанiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
жовтня 1930 року за звинуваченням у контррево-
люцiйнiй дiяльностi. 15 листопада 1930 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ГАРМАТ Олександр Калинович, 1878 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до   
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРМАТА Ганна Олександрiвна, 1913 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Чабанiвцi, 
селянка-одноосiбниця. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 9 сiчня 1931 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГАРМАТА Наталiя Стратонiвна, 1875 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Чабанiвцi, селян-

ка-одноосiбниця. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
9 сiчня 1931 року засуджена до 5 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГАРМАШ Андрiй Миколайович, 1909 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, колгосп-
ник к-пу "Нове життя". Вiйськовим трибуналом 240 
стрiлецької дивiзiї 19 грудня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАРМАШ Василь Кир'янович, 1911 р. на-
родження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, 
колгоспник к-пу "1 Травня". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ГАРМАШ Василь Якович, 1907 р. народ-
ження, с.Зоринiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зоринiвцi, робiтник 
Стрiльцiвського конезаводу. Арештований 5 квiтня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 5 травня 1932 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ГАРМАШ Єгор Iванович, 1916 р. народжен-
ня, м.Гiрське Первомайської мiськради, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
978 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї 12 травня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу заочно. 8 жовтня 1946 року Вiй-
ськовою прокуратурою Київського вiйськового ок-
ругу вирок скасовано, справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ГАРМАШ Захар Андрiйович, 1881 р. народ-
ження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, тесляр  
к-пу iм.1 Травня. Вiйськовим трибуналом 1 армiї 19 
лютого 1943 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 24 квiтня 1943 року. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГАРМАШ Iван Васильович, 1896 р. народ-
ження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 29 червня 1931 року  за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволюцi-
йної органiзацiї. 20 жовтня 1931 року з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГАРМАШ Iван Захарович, 1875 р. народ-
ження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Зорикiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 18 березня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ГАРМАШ Iван Омелянович, 1912 р. народ-
ження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, тракто-
рист к-пу iм.1 Травня. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГАРМАШ Михайло Дмитрович, 1905 р. на-
родження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, по-
мiчник бригадира к-пу iм.1 Травня. "Трiйкою" 
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УНКВС по Донецькiй  обл. 2 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГАРМАШ Михайло Харитонович, 1890 р. 
народження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с.Бондарiвка 
Мiловського р-ну, голова к-пу iм.Кiрова. Арешто-
ваний 21 сiчня 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 9 грудня 1943 ро-
ку справу припинено за недостатнiстю матерiалiв 
для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГАРМАШ Павло Миколайович, 1897 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, робiтник 
зал.ст. Сентянiвка. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 11 лютого  1932 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГАРМАШ Сергiй Данилович, 1921 р. народ-
ження, с.Зоринiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зоринiвцi, податко-
вий агент райфiнвiддiлу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької  обл. 9 липня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ГАРМАШ Степан Антонович, 1891 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, колгосп-
ник к-пу "Нове життя". Арештований 29 червня 
1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї.  20 жовтня 1931 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

ГАРМАШ Федiр Миколайович, 1879 р. на-
родження, с.Зорикiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Зорикiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАРМАШ Юхимiя Микитiвна, 1884 р. на-
родження, с.Курячiвка Маркiвського р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в с.Бондарiвка Маркiвсь-
кого р-ну, колгоспниця к-пу iм.Красiна. 22 травня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ГАРМАШОВ Василь Йосипович, 1911 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта по-
чаткова. Вiйськовослужбовець, шофер 48-го при-
кордонного загону. Вiйськовим трибуналом при-
кордонної i внутрiшньої охорони Таджицької РСР 
15 березня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГАРМАШОВ Якiв Логвинович, 1888 р. на-
родження, с.Снагость Кореневського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, робiтник шахти 
№ 2 iм.ВЛКСМ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

ГАРМЕЛЬ (ГАРМЕР) Леон Густавович, 
1902 р. народження, к.Вишнякiвка Пулинського    

р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Молотова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГАРТIГ Емiль Юлiйович, 1878 р. народжен-
ня, Польща, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лутугине, начальник вiддiлу техконтролю ливар-
но-механiчного з-ду iм.Чубаря. Постановою Особ-
ливої наради при НКВС СРСР 29 жовтня 1939 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ГАРТМАН Густав Густавович, 1873 р. на-
родження, м.Бердянськ Запорiзької  обл., нiмець, 
освiта середня. Проживав у м.Алчевську, керiвник 
драмгуртка робiтничого клубу. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 13 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАРУМБI Микола Сафонович, 1893 р. на-
родження, м.Бердянськ Запорiзької  обл., грек, освi-
та початкова. Проживав у м.Алчевську, пiдручний 
слюсаря тресту "Ворошиловськбуд". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАСАН Iван Карпович, 1913 р. народження, 
с.Лотаки Красногорського р-ну Орловської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Вiй-
ськовослужбовець, командир артрозвiдки 126 стрi-
лецької дивiзiї. До призову проживав у м.Лугансь-
ку. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської 
обл. 29 червня 1944 року засуджений до  18 р. поз-
бавлення волi. 18 листопада 1955 року Вiйськовим 
трибуналом Київського вiйськового округу строк 
покарання знижено до 12 р. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГАСПАРИКОВ Дмитро Павлович, 1884 р. 
народження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Антрацитi, начальник дiльницi шахти № 21. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 28 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ГАСПИРОВИЧ Iван Антонович, 1914 р. на-
родження, м.Рига, Латвiя, поляк. Проживав у  с.О-
лексiївка Новоайдарського р-ну, робiтник зернорад-
госпу "Новоайдарський". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАСС Август Юлiусович, 1908 р. народжен-
ня, с.Тартачок Мархлевського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Маслакове 
Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Яковлєва. До-
нецьким обласним судом 3-4 березня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ГАСС Володимир Якович, 1896 р. народ-
ження, с.Розенталь Пришибського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Успенка Лутугинського р-ну, пожежник з-ду 
"Кокс" № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
19 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    
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ГАСС Едуард Iванович, 1911 р. народження, 
к.Єлисаветпiль Синельникiвського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
смт Комишуваха Попаснянського р-ну, кочегар де-
по Попасна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 лютого 1938 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАСС Iван Iванович, 1903 р. народження, 
к.Єлисаветпiль Синельникiвського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Лисичанську, машинiст врубмашини шахти 
iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ГАСС Iда (Iрина, Тетяна) Iванiвна, 1917 р. 
народження, м.Луганськ, нiмкеня, освiта середня. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 31 березня 1942 ро-
ку засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1956 роцi.    

ГАСС Iда Карлiвна, 1926 р. народження, 
м.Луганськ, нiмкеня, освiта н/середня. Проживала в 
Луганську, учениця кравчинi в майстернi iндпоши-
ву одягу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 20 
травня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1965 роцi.    

ГАСС Карл Карлович, 1890 р. народження, 
к.Розенталь Мелiтопольського р-ну Днiпропетров-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, помiчник майстра паровозомеханiчно-
го цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Репресований 
тричi. Арештований 25 березня 1931 року за звину-
ваченням у шпигунствi. 23 жовтня 1931 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994, 1989, 1960 
роках. 

ГАСС Марiя Iванiвна, 1900 р. народження, 
м.Луганськ, росiянка, освiта початкова. Проживала 
в Луганську, рахiвник дитячих ясел № 8. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 20 травня 1944 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1965 роцi.    

ГАСС Михайло Карлович, 1878 р. народ-
ження, к.Розенталь Мелiтопольського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАСС Олександр Iванович, 1909 р. народ-
ження, к.Єлисаветпiль Синельникiвського р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Олександропiлля Попаснянського    
р-ну, робiтник депо Попасна. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГАСС Олександр Карлович, 1911 р. народ-
ження, м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. Про-

живав у м.Луганську, майстер з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 26 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАСС Федiр Карлович, 1880 р. народження, 
к.Розенталь Мелiтопольського р-ну Днiпропетров-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, диспетчер з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГАСЬКО Петро Юрiйович, 1887 р. народ-
ження, Литва, литовець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, кочегар шахти iм.Титова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАТЧЕНКО Федiр Миколайович, 1878 р. 
народження, с.Трипiлля Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької  обл.), украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Трипiллi, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 13 грудня 1931 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАТЬКО (ГАДЬКО) Андрiй Iванович,   
1892 р. народження, с.Пушкарiвка Верхньоднiпров-
ського р-ну Днiпропетровської  обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, завiдую-
чий пiдсобним господарством зал.ст. Луганськ. Лу-
ганським обласним судом 12 листопада 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ГАТЬКО Єрофій Михайлович, 1894 р. на-
родження, с.Пiдлужжя Верхньоднiпровського р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. На час арешту член ВКП(б). Проживав у смт Ро-
дакове Слов'яносербського р-ну, вагонний майстер 
вагоноремонтного пункту зал.ст. Родакове. Лiнiй-
ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 16 серпня 
1938 року засуджений до 20 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАТЬМАН Ганна Прокопiвна, 1915 р. на-
родження, смт Петрiвка Станично-Луганського     
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м.Лу-
цьку Волинської  обл., комiрниця "Цукродоржитло-
буду". Особливою нарадою при МДБ СРСР 8 трав-
ня 1948 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГАУДИС Iван Леонтiйович, 1895 р. народ-
ження, Польща, бiлорус, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Алчевську, диспетчер транспортного цеху 
з-ду iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 17 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 8 грудня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

ГАУК Адольф Олександрович, 1894 р. на-
родження, м.Вiндава, Лiфляндiя, нiмець, освiта 
н/середня. Проживав у м.Стахановi, заступник го-
ловного iнженера Брянкiвського коксохiмзаводу. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ГАУК Генрiх Генрiхович, 1894 р. народжен-
ня, с.Березiвка Житомирського р-ну Київської  обл., 
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нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Осикове 
Бiлокуракинського р-ну, столяр радгоспу "Червоно-
армiєць". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГАУФ Альберт Генрiхович, 1909 р. народ-
ження, с.Улянiвка Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Горо-
дище Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Ударник". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАУФ Альберт Ернестович, 1897 р. народ-
ження, с.Улянiвка Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Горо-
дище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Удар-
ник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАУФ Герман Ернестович, 1901 р. народ-
ження, с.Улянiвка Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Горо-
дище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Удар-
ник". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГАУФ Карл Генрiхович, 1912 р. народжен-
ня, с.Себерко Мархлевського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Городище 
Бiловодського р-ну, тесляр к-пу "Ударник". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 28 грудня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ГАХОВ Михайло Iванович, 1895 р. народ-
ження, с.Рибинськi Буди Обоянського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, завiдуючий мага-
зином № 5 мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 26 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГАЦУЛА Марiя Андрiївна, 1908 р. народ-
ження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Бугаївцi, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнi-
зону 2 березня 1942 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. 17 грудня 1949 року Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР  вирок скасовано, спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована 
у 1949 роцi.    

ГАШЕНКО Олексiй Петрович, 1912 р. на-
родження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у м.Старобiльську, не працював. Репре-
сований двiчi. Арештований 26 березня 1943 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 13 серпня 
1943 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. 18 листопада 1943 року арештований за звину-
ваченням у терористичних намiрах, що в ходi слiд-
ства не було доведено. 16 грудня 1943 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1943 роцi.   

ГАШЕНКО Пантелiй Петрович, 1909 р. на-
родження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 1039 стрiлецького полку. Арештований 11 гру-

дня 1941 року за звинуваченням у шпигунствi. 28 
лютого 1942 року справу припиннено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ГАЩЕНКО Микола Павлович, 1925 р. на-
родження, с.Уткине Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав в Уткиному, голо-
ва к-пу "Свiтло села". Арештований 1 липня 1942 
року  за звинуваченням у терактi. У зв'язку з воєн-
ним станом етапований углиб країни. 18 грудня 
1950 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГАЩИНСЬКИЙ Йосиф Гнатович, 1896 р. 
народження, м.Київ, поляк. Проживав у м.Лисичан-
ську, чорнороб з-ду "Пролетар". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 5 листопада 1937 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГАЩИНСЬКИЙ Олександр Гнатович,  
1900 р. народження, с.Бабинцi Бородянського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Лисичанську, помiчник начальника склоцеху   
з-ду "Пролетар". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

ГАЩИНСЬКИЙ Франц Гнатович, 1895 р. 
народження, с.Старе Мiнського р-ну Мiнської  обл., 
Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, помiчник начальника житлового 
вiддiлу склозаводу "Пролетар". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 9 жовтня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ГАЩИНСЬКИЙ Цезар Гнатович, 1906 р. 
народження, с.Мирча Бородянського р-ну Київської  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, робiтник склозаводу "Пролетар". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 10 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГАЩУК Микола Петрович, 1914 р. народ-
ження, с.Жабинцi Орининського р-ну Кам'янець-
Подiльської  обл., українець, освiта початкова. Вiй-
ськовослужбовець, сержант 1 батареї 40 артилерiй-
ського полку. До призову проживав у м.Алчевську. 
Вiйськовим трибуналом 4 стрiлецької дивiзiї 5 тра-
вня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1992 роцi.   

ГВОЗДЕЦЬКИЙ Олексiй Оксентiйович, 
1929 р. народження, с.Пульмо Шацького р-ну Во-
линської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Рубiжне, учень школи ФЗН № 44. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 16 
серпня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГВОЗДИРЬОВ Володимир Миколайович, 
1924 р. народження, м.Краснодон, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у смт Лотикове Слов'яносерб-
ського р-ну, студент Серговського iндустрiального 
технiкуму. Репресований двiчi. Луганським облас-
ним судом 14 вересня 1940 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Постановою Особливої наради 
при МДБ СРСР вiд 3 грудня 1949 року висланий за 
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межi України. Реабiлiтований вiдповiдно у 1956 i 
1997 роках. 

ГВОЗДИЦЬКИЙ Олексiй Якович, 1914 р. 
народження, х. Рудаков, Тацинський р-н Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Краснодонi, десятник шахти 
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.    

ГВОЗДЬОВ Олександр Михайлович,     
1931 р. народження, с.Давидовка Давидовського   
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Новоайдар, 
не працював. Арештований 16 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у приналежностi до агентури нiме-
цької розвiдки. 6 травня 1943 року справу припине-
но за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ГЕБЕРТ Iван Iванович, 1886 р. народження, 
Бiлорусь, чех, освiта початкова. Проживав у м.Ал-
чевську, техпрацiвник педшколи. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Донецької  обл. 29 липня 
1941 року засуджений до розстрiлу. 15 серпня 1941 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1966 роцi.  

ГЕВЕЛА Iван Григорович, 1899 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕВЕЛА Олександр Григорович, 1902 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав на кол.х. Баглiй Рудiв-
ської сiльради Сватiвського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 31 серпня 1932 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕВЕЛА Якiв Максимович, 1880 р. народ-
ження, с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Вiйськовим трибу-
налом 11 окремої стрiлецької бригади 16 сiчня 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ГЕГЕЛЬСЬКИЙ Григорiй Миколайович, 
1894 р. народження, м.Шпола Звенигородського    
р-ну Київської  обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Антрацитi, рахiвник шахти № 13. 
Судовою ”трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 20 лю-
того 1934 року засуджений до 5 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГЕГЕРМАН Ернст Якович, 1885 р. народ-
ження, Латвiя, латиш, освiта н/вища. Проживав у 
м.Луганську, заступник начальника ковальсько-
пресового цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 лютого 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 
лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГЕГЕРМАН Iван Якович, 1897 р. народжен-
ня, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, змiнний майстер з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 

лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ГЕДГОВД Марцелiй Францович, 1905 р. на-
родження, м.Омськ, Росiйська Федерацiя, литовець, 
освiта вища. Проживав у м.Старобiльську, викон-
роб 10-ї буддiльницi "Пiвденсхiдбуду". Лiнiйним 
судом Московсько-Донецької залiзницi 11 серпня 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 10 
квiтня 1939 року Верховним судом СРСР вирок 
скасовано, справу направлено на дослiдування. 10 
грудня 1939 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГЕДИМА (ГИДИМА) Петро Митрофано-
вич, 1884 р. народження, м.Лисичанськ, українець, 
освiта початкова. Проживав у Лисичанську, робiт-
ник транспортного вiддiлу Пiвнiчдондресу. Донець-
ким обласним судом 19 червня 1937 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ГЕЄНКО Андрiй Захарович, 1907 р. народ-
ження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕЄНКО Василь Кирилович, 1897 р. народ-
ження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 липня 1942 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЄНКО Захар Антонович, 1881 р. народ-
ження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЄНКО Федiр Микитович, 1895 р. народ-
ження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Байдiвцi, селянин-одно-
осiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1933 року ухвалено рiшення про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕЙ Едвард Йосипович, 1913 р. народжен-
ня, с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнницької  обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Михайлiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.Вороши-
лова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лю-
того 1938 року засуджений до 10 р.  позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГЕЙ Петро Йосипович, 1903 р. народження, 
с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнницької  обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Безгинове Но-
воайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.Литвинова. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 4 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЙ Пилип Йосипович, 1925 р. народження, 
с.Хоровиця Славутського р-ну Вiнницької  обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Михайлюки 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу iм.Вороши-
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лова. Арештований 8 лютого 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 28 ли-
пня 1943 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕЙГЕР Федiр Готлiбович, 1900 р. народ-
ження, к.Олександрiвка, Катеринославська губер-
нiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Ци-
млянка Бобрикiвської сiльради Антрацитiвського  
р-ну, голова к-пу "Паркомуна". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГЕЙЗЕРОВ Володимир Олександрович, 
1912 р. народження, м.Тула, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
електрозварник з-ду № 1 облмiсцевпрому. Вiйсько-
вим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 2 
липня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГЕЙЗЛЕР Фердiнанд Фердiнандович,    
1898 р. народження, с.Пулино-Гута Пулинського  
р-ну Київської  обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЙМАН Володимир Iванович, 1911 р. на-
родження, Павлоградський р-н Днiпропетровської  
обл., нiмець, освiта н/вища. Проживав у м.Рубiжне, 
студент Рубiжанського хiмiко-технологiчного iн-
ституту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГЕЙМАН Iван Петрович, 1916 р. народжен-
ня, к.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Олександропiлля Попаснянського р-ну, кол-
госпник к-пу "Прогрес". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ГЕЙМАН Iван Якович, 1912 р. народження, 
с.Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Iндустрiальне Кремiнського     
р-ну, робiтник примiського господарства Рубiжан-
ського хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГЕЙМАН Микола Iванович, 1916 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нi-
мець, освiта н/середня. Проживав у Переможному, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 29 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЙМАН Олександр Iванович, 1909 р. на-
родження, к.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
облiковець тракторної бригади к-пу iм.К.Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 квiтня 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГЕЙМАН Олександр Петрович, 1880 р. на-
родження, к.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комишуваха Попаснянського р-ну, 

сторож радгоспу "Вибiйник". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 роцi.    

ГЕЙМАН Петро Петрович, 1890 р. народ-
ження, к.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Новоолександрiвка Попаснянського 
р-ну, пастух к-пу "Прогрес". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЙМАН Якiв Iванович, 1897 р. народжен-
ня, с.Прогрес Кремiнського р-ну, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав за мiсцем народження, колгосп-
ник к-пу iм.К.Маркса. Луганським обласним судом 
30 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 4 жо-
втня 1941 року Верховним судом УРСР справу по-
вернено на дослiдування. 3 сiчня 1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

ГЕЙМАН Якiв Якович, 1878 р. народження, 
к.Йосипiвка Днiпропетровського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Переможне Новоайдарського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.К.Маркса. Репресований двiчi. Арештова-
ний 31 сiчня 1934 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 24 лю-
того 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 серпня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 серпня 
1937 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 
роках .    

ГЕЙМЕРДIНГЕР Курт Богданович, 1905 р. 
народження, Естонiя, нiмець, освiта середня. Про-
живав у м.Луганську, конструктор з-ду iм.Косiора. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ГЕЙН Андрiй Християнович, 1881 р. народ-
ження, Днiпропетровська  обл., нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Кiровську, робiтник шахти 
"Нова Голубiвка". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕЙН Готлiб Фрiдрiхович, 1880 р. народ-
ження, к.Кайсерталь Мелiтопольського р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, грабар зал.ст. Попасна. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 16 жовтня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕЙСТ Якiв Михайлович, 1882 р. народ-
ження, с.Новокраснiвка, Днiпропетровська  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Любиме 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Морген 
Роте". Луганським обласним судом 9 вересня 1941 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1968 роцi.    

ГЕККЕЛЬ Християн Єльясович (Ільясо-
вич), 1895 р. народження, к.Майсенталь Люксем-
бурзького р-ну Днiпропетровської  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Красний Колос Рове-
нькiвської мiськради, колгоспник к-пу iм.Комiнтер-
ну. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 жовтня 
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1938 року засуджений розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ГЕЛЕВЕР Валентина Михайлiвна, 1879 р. 
народження, м.Тамбов, Росiйська Федерацiя, росi-
янка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
сторож магазину. Луганським обласним судом 20 
лютого 1946 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГЕЛЕРТ Володимир Карлович, 1923 р. на-
родження, с.Бабичiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Жовтне-
ве Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЛЕРТ Карл Готлiбович, 1883 р. народ-
ження, с.Бабичiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Жовтне-
ве Сватiвського р-ну, тесляр к-пу iм.Артема. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕЛIНГЕР Роберт Едуардович, 1898 р. на-
родження, к.Лиски Володарського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Тро-
їцьке, кравець артiлi "Червона голка". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЛЛЕРТ Самiйло Самiйлович, 1894 р. на-
родження, с.Антонiвка, Вiнницька  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Троїцьке, колгосп-
ник к-пу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 25 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГЕЛЬБЛIН Леполiна Петрiвна, вона ж 
АНДРЕЄВА Любов Петрiвна, 1910 р. народжен-
ня, х. Великiвка, Доманiвський р-н Одеської  обл., 
нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с-щi Коша-
ри Антрацитiвського р-ну, робiтниця радгоспу "Ло-
зи". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 лис-
топада 1944 року засуджена до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1970 роцi.    

ГЕЛЬМАН Артем Федотович, 1910 р. на-
родження, с.Василiвка Мархлевського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Шарiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник      
к-пу iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕЛЬМЕР Йосип Iванович, 1884 р. народ-
ження, с.Городище, Ростовська  обл., Росiйська Фе-
дерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, слюсар "Донвагточмашу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 29 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГЕЛЬМЛЕ Отто Фердiнандович, 1896 р. на-
родження, с.Аннаполь Баришiвського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу 
"Нове життя". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГЕЛЬНЕР Марiя Станiславiвна, 1917 р. на-
родження, м.Таганрог Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмкеня, освiта вища. Проживала в 
с.Новолимарiвка Бiловодського р-ну, тимчасово не 
працювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 вересня 1943 року визнана соцiально небезпеч-
ним елементом i засуджена до 7 м-цiв позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ГЕЛЬФАНД-ДЕМЧУК Берта Маркiвна, 
1889 р. народження, Румунiя, єврейка, освiта вища. 
Проживала в м.Перевальську, головний лiкар мiсь-
кої лiкарнi. Арештована 19 жовтня 1937 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй пропагандi. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ГЕЛЮТА Андроник Григорович, 1888 р. 
народження, Польща, росiянин, освiта н/вища. Про-
живав у м.Кремiнна, шкiльний учитель. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ГЕЛЮХ Олександр Артемович, 1909 р. на-
родження, смт Корсунь Єнакiївського р-ну Донець-
кої  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Стахановi, бухгалтер житлового кооперативу ша-
хти "Капiтальна". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 27 лютого 1933 року ухвалено постано-
ву про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕМБИЦЬКИЙ (ГIМБИЦЬКИЙ) Леон 
(Леонiд) Йосипович, 1896 р. народження, Польща, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м.Лисичансь-
ку, робiтник склозаводу "Пролетар". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ГЕМИШ Лазар Степанович, 1882 р. народ-
ження, с.Мануйлiвка, Днiпропетровська  обл., бол-
гарин, освiта початкова. Проживав у с-щi Карпати 
Перевальського р-ну, конюх радгоспу "Лиман". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 23 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕМКЕ Давид Людвiгович, 1908 р. народ-
ження, с.Нова Рудня Новоград-Волинського р-ну 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Литвинове Новопсковського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕМКЕ Михайло Людвiгович, 1918 р. на-
родження, с.Нова Рудня Новоград-Волинського     
р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Литвинове Новопсковського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Постишева. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕН Василь Пилипович, 1903 р. народжен-
ня, смт Чечельник Чечельницького р-ну Вiнницької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, постачальник артiлi "Трудiвник обл-
коопспiлки". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
м.Луганська 30 вересня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 7 сiчня 1942 року Вiйськовою колегiєю 
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Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГЕНДЕЛЬМАН Давид Мойсейович, 1905 р. 
народження, Польща, єврей, освiта вища. Проживав 
у м.Стахановi, лiкар мiської полiклiнiки. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 30 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГЕНЕРАЛОВ Сергiй Iванович, 1926 р. на-
родження, м.Золоте Первомайської мiськради, росi-
янин, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання i роботи. Арештований 30 грудня 1942 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 14 сiчня 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕНЗЕЛЬ Павло Юлiйович, 1871 р. на-
родження, м.Юр'єв, Естонiя, нiмець. Проживав у 
м.Стахановi, завiдуючий аптекою мiської полiклiнi-
ки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листо-
пада 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНIЄВСЬКИЙ Iван Йосипович, 1908 р. 
народження, с.Дьяченково Богучарського р-ну Во-
ронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник  
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕНIЄВСЬКИЙ Пантелiй Йосипович,   
1903 р. народження, с.Дьяченково Богучарського  
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Луганську, завi-
дуючий лiсною базою. Судовою "трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНIХ Вiльгельм Андрiйович, 1883 р. на-
родження, м.Запорiжжя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Зоря Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, коваль к-пу iм.К.Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГЕНIХ (ГЕНIГ) Емiль Васильович, 1909 р. 
народження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищ-
ної Ради Попаснянського р-ну, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав за мiсцем народження, iнвалiд, 
не працював. Репресований двiчi. Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 31 сiчня 1937 року за-
суджений до 4 р. позбавлення волi. 21 квiтня 1943 
року Особливою нарадою при НКВС СРСР визна-
ний соцiально небезпечним елементом i засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдпо-
вiдно у 1992 i 1989 роках. 

ГЕНКЕЛЬМАН Емiль Михайлович, 1884 р. 
народження, с.Хотиж Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець.  Проживав у с.Курячiвка Маркiвського 
р-ну, столяр к-пу iм.Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГЕНОВ Ангел Христофорович, 1884 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, орендар городiв радгоспу iм.Орджонiкiдзе. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 

23 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1964 роцi.    

ГЕНОВ Iван Iванович, 1879 р. народження, 
Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, город-
ник радгоспу iм.Орджонiкiдзе. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 23 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНОВ Костянтин Iванович, 1897 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у с.Бараничеве Троїцького р-ну, городник   
к-пу "2-а п'ятирiчка". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 22 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНРIХ Готлiб Якович, 1906 р. народження, 
с.Бишлеровка Куйбишевського р-ну Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Красний Колос Ровенькiвської мiськ-
ради, пастух к-пу iм.Комiнтерну. Донецьким облас-
ним судом 4 сiчня 1939 року засуджений до 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНРIХ Лiдiя Якiвна, 1912 р. народження, 
м.Волгоград, Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в с.Красний Колос Ровень-
кiвської мiськради, колгоспниця к-пу iм.Комiнтер-
ну. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 квiтня 
1943 року визнана соцiально небезпечним елемен-
том i засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1966 роцi.    

ГЕНРIХ (ГЕЙНРIХ) Ольга Якiвна, 1908 р. 
народження, с.Новороманiвка Марiупольського     
р-ну Донецької обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в с.Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, колгоспниця к-пу "Красний Колос". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1964 роцi.    

ГЕНРIХ (ГЕЙНРIХ) Рейнгольд Готлiбович, 
1907 р. народження, с.Новороманiвка Марiупольсь-
кого р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Переможне Лутугинського р-ну, тес-
ляр к-пу iм.Енгельса. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ГЕНРIХ Теодор Якович, 1911 р. народжен-
ня, с.Бишлеровка Куйбишевського р-ну Ростовської  
обл. Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Красний Колос Ровенькiвської мiськ-
ради, тракторист к-пу iм.Комiнтерну. Донецьким 
обласним судом 4 сiчня 1939 року засуджений до   
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНСЛЕР Веронiка Iванiвна, 1905 р. народ-
ження, с.Любиме Свердловської мiськради, нiмке-
ня, освiта початкова. Проживала в Любимому, до-
ярка к-пу "Морген Роте". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджена до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1961 роцi.    

ГЕНСЛЕР Еммануїл Пилипович, 1910 р. 
народження, с.Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Свердлов-
ську, приймальник Свердловського млина. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    
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ГЕНСЛЕР (ГЕЙНСЛЕР) Йосип Федоро-
вич, 1903 р. народження, с.Любиме Свердловської 
мiськради, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Любимому, колгоспник к-пу "Морген Роте". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 14 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

ГЕНСЛЕР Пилип Християнович, 1875 р. 
народження, к.Великий Янисоль Великоновосiлкiв-
ського р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Любиме Свердловської мiськради, 
не працював. Луганським обласним судом 9 верес-
ня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1968 роцi.    

ГЕНСЛЕР Томас Францович, 1914 р. народ-
ження, с.Любиме Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Любимому, без 
певних занять. Арештований 21 сiчня 1942 року за 
звинуваченням у шпигунськiй дiяльностi. 24 берез-
ня 1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕНСЛЕР Франц Францович, 1908 р. на-
родження, с.Любиме Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Мирське 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, завi-
дуючий магазином. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕНСЛЕР Фрiдрiх Християнович, 1904 р. 
народження, с.Любиме Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Любимому, 
робiтник сiльського млина. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 14 листопада 1937  року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕНСЛЕР Християн Християнович, 1866 р. 
народження, сл. Новокраснiвка Марiупольського 
повiту Катеринославської губернiї, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с.Любиме Свердловської 
мiськради, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    

ГЕНЦ Рудольф Генрiхович, 1894 р. народ-
ження, к.Стрибiж Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Маркiв-
ка, колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1964 роцi.    

ГЕНЦЕЛЬ Самiйло Iванович, 1880 р. народ-
ження, с.Розiвка Люксембурзького р-ну Донецької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1968 роцi.    

ГЕНЦЛЕР (ГЕНСЛЕР, ГЕЙНСЛЕР) Пи-
лип Пилипович, 1898 р. народження, с.Любиме 
Свердловської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Любимому, колгоспник к-пу "Морген 
Роте". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 14 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГЕНЧЕВ Степан Григорович, 1881 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Ровеньки, городник пiдсобного госпо-
дарства зал.ст. Довжанська. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 26 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГЕНЮК Володимир Iванович, 1912 р. на-
родження, м.Алчевськ, поляк, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 870 стрiлецького 
полку 287 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом 16 армiї 14 червня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 18 червня 1942 року. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГЕНЮК Франц Iванович, 1914 р. народжен-
ня, м.Алчевськ, поляк, освiта н/середня. Проживав 
в Алчевську, слюсар з-ду iм.Ворошилова. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

ГЕОРГIЄВ Нено Ненович, 1901 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, городник примiського госпо-
дарства текстильної фабрики. Репресований двiчi. 
Арештований 18 березня 1938 року за звинувачен-
ням у шпигунствi. 7 сiчня 1939 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Арештований 30 квiтня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 19 травня справу припинено за недоведенiстю, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1939 i 1994 роках. 

ГЕПТIНГ Георгiй Iванович, 1896 р. народ-
ження, ст-ця Каменська, Ростовська  обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, колгоспник 
к-пу "Роте Бауер". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГЕПТIНГ Едуард Якович, 1922 р. народжен-
ня, с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
нiмець, неписьменний. Проживав у Верхньотузло-
вому, колгоспник к-пу "Роте Фане". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької  обл. 24 липня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕПТIНГ Карпо Карпович, 1913 р. народ-
ження, с.Новомар'євка Тарасовського р-ну Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Свердловську, возiй артiлi 
"Гужовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
26 серпня 1944 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕПФНЕР Юхимiя Iванiвна, 1925 р. народ-
ження, к.Карлсруе Лiбкнехтiвського р-ну Одеської  
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в м.Ро-
веньки, робiтниця шахти № 5. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 8 липня 1944 року засуджена до   
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ГЕР Йосип Кiндратович, 1915 р. народжен-
ня, кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльради Рове-
нькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Довжанський Свердловської 
мiськради, вантажник 8-ї буддiльницi залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Арештований 20 липня 
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1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 2 сiчня 1940 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1940 роцi.    

ГЕР (ГЕРР) Роберт Iванович, 1914 р. народ-
ження, с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Верхньотуз-
ловому, колгоспник к-пу "Роте Бауер". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГЕР Якiв Каспарович, 1900 р. народження, 
к.Пробудження Люксембурзького р-ну Днiпропет-
ровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, кол-
госпник к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Василь Iванович, 1917 р. 
народження, м.Первомайськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Первомайську, електрослюсар 
шахти "Голубiвська". Арештований 5 сiчня 1935 
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 23 чер-
вня 1935 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Василь Кузьмич, 1913 р. 
народження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова.  Проживав у Бiлого-
рiвцi, запальник шахти "Новодружеська". Арешто-
ваний 28 лютого 1942 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 10 травня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Григорiй Пантелiйович, 
1891 р. народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського     
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Єпiфа-
нiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 1 грудня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Григорiй Савелiйович, 
1872 р. народження, с.Копцеве Валкiвського р-ну 
Харкiвської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав на кол.х. Караванiвка Сватiвського р-ну, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 6 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
серпня 1931 року справу припинено. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Дем'ян Пантелiйович, 
1912 р. народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського     
р-ну, українець.  Проживав у Єпiфанiвцi, колгосп-
ник к-пу iм.Калiнiна. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 серпня 1945 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Захарiй Савич, 1885 р. на-
родження, с.Демiвка Ольгопiльського р-ну Вiнни-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Хороше Слов'яносербського р-ну, колгоспник  
к-пу iм.8 Березня. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 16 червня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Iван Васильович, 1901 р. 
народження, с.Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 84 кавалерiйської дивiзiї. Вiйсько-

вим трибуналом 8 кавалерiйського корпусу 14 лип-
ня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Iван Григорович, 1890 р. 
народження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 3 лютого 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 бе-
резня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Iван Iванович, 1871 р. на-
родження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, не 
працював. Луганським обласним судом 3 березня 
1949 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Катерина Данилiвна, 
1904 р. народження, м.Запорiжжя, Запорiзька  обл., 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Красно-
донi, робiтниця шахти № 3-14. Арештована 12 чер-
вня 1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 8 липня 1943 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом 7 iнженерної бригади. Реабiлiтована у 
1943 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Кузьма Лазарович,     
1893 р. народження, с.Воскресеновка Калачинсько-
го р-ну Омської  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Петровське 
Краснолуцької мiськради, сторож з-ду № 59. Вiй-
ськовим трибуналом 383 стрiлецької дивiзiї 18 гру-
дня 1941 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
9 лютого 1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Максим Михайлович, 
1902 р. народження, смт Бiлогорiвка Попаснянсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, котельник шахти iм.Мельникова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Микола Максимович, 
1907 р. народження, с.Бобрикове Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, сержант, командир вiддiлення 28 окремого 
авторемонтно-вiдбудовчого батальйону. Вiйсько-
вим трибуналом Чорноморської групи вiйськ Закав-
казького фронту 20 листопада 1942 року засудже-
ний до розстрiлу. 23 грудня 1942 року  Вiйськовим 
трибуналом Закавказького фронту розстрiл замiне-
но 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 
роцi.   

ГЕРАСИМЕНКО Олексiй Васильович, 
1887 р. народження, с.Гальжбiївка Ямпiльського   
р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Петровське Краснолуцької мiськра-
ди, комiрник їдальнi з-ду № 59. Арештований 16 
серпня 1933 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 27 вересня 1933 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Ольга Денисiвна, 1891 р. 
народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Без певного мiсця проживання i 
роботи. Луганським обласним судом 9 червня 1950 
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року засуджена до 25 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Пантелiй Васильович, 
1890 р. народження, смт Комишуваха Попаснянсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Комишувасi, робiтник зал.ст. Комишуваха. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 4 
грудня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Степан Григорович,  
1924 р. народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбо-
вець, курсант 7 навчального танкового полку 7 на-
вчальної танкової бригади. Вiйськовим трибуналом 
Уральського вiйськового округу 11 серпня 1945 ро-
ку засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1969 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Стефан Антонович,    
1891 р. народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Євсузi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Тимофiй Iванович,     
1872 р. народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Євсузi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Юхим Костянтинович, 
1893 р. народження, смт Краснорiченське Кремiн-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Новоборове Старобiльського р-ну, коваль Ново-
борiвської МТС. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

ГЕРАСИМЕНКО Якiв Iванович, 1869 р. на-
родження, с.Нагольне Волошинського р-ну Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 15 сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Андрiй Павлович, 1883 р. на-
родження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вер-
хньогарасимiвцi, не працював. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 серпня 
1929 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Андрiй Свиридович (Спири-
донович), 1887 р. народження, м.Луганськ, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Луганську, се-
лянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 квітня 1931 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 21 лис-
топада 1945 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1991 роках. 

ГЕРАСИМОВ Афанасiй Iванович, 1895 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 

Верхньогарасимiвцi, колгоспник к-пу iм.Петровсь-
кого. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Василь Iллiч, 1890 р. народ-
ження, с.Нижня Гарасимiвка Краснодонського       
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ниж-
нiй Гарасимiвцi, не працював. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ОДПУ 
вiд 20 червня 1924 року висланий на 3 р. за межi 
України. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 31 бе-
резня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 1989 роках. 

ГЕРАСИМОВ Василь Йосипович, 1911 р. 
народження, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Енгельсове Крас-
нодонської мiськради, крiпильник шахти iм.Енгель-
са. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 верес-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 
11 вересня 1938 року.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Василь Семенович, 1915 р. 
народження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньошевирiвцi, десятник шахти № 2-4. Арештований 
15 серпня 1938 року за звинуваченням у контррево-
люцiйнiй дiяльностi. 4 лютого 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Георгiй Семенович, 1894 р. 
народження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта н/середня. Проживав у Верх-
ньошевирiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 
лютого 1930 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Георгiй Федорович, 1911 р. 
народження, с.Аникiно Звєревського р-ну Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, посадчик лави шахти № 5. Луганським облас-
ним судом 16 сiчня 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Георгiй Якович, 1903 р. на-
родження, м.Краснодон, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Краснодонi, робiтник шахти № 5. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 4 травня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Дмитро Васильович, 1896 р. 
народження, смт Урало-Кавказ Краснодонської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав в 
Урало-Кавказi, бригадир к-пу "10 рокiв Жовтня". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Iван Iванович, 1881 р. народ-
ження, м.Таганрог Ростовської  обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у 
м.Краснодонi, iнспектор з якостi вугiлля шахти     
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    
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ГЕРАСИМОВ Iлля Павлович, 1872 р. на-
родження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Вер-
хньогарасимiвцi, не працював. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 2 серпня 1929 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Лаврентiй Iванович, 1891 р. 
народження, м.Варшава, Польща, поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти 
№ 3-3-бiс. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Максим Миколайович,   
1870 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ОДПУ вiд 29 сiчня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Микола Герасимович,     
1904 р. народження, х. Опаленi Iзбушки, Петринев-
ський р-н Вологодської  обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Штерi-
вка Краснолуцької мiськради, робiтник шахтоупра-
влiння "Запорiзьпаливо". Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 26 листопада 1949 року ухвалено поста-
нову про вислання за межi України. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Микола Семенович, 1912 р. 
народження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, слюсар шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ГЕРАСИМОВ Микола Якович, 1915 р. на-
родження, м.Краснодон, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Краснодонi, коногон шахти № 1-5-
бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕРАСИМОВ Митрофан Тимофiйович, 
1881 р. народження, смт Маркiвка, українець, освi-
та початкова. Проживав у смт Мiлове, бухгалтер 
молокозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Михайло Андрiйович,     
1911 р. народження, м.Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, робiтник з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Судовою "трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 27 квiтня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Олександр Павлович,     
1897 р. народження, с.Власiвка Краснодонського   
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонської мiськради, ремонтний ро-
бiтник зал.ст. Iзварине. Арештований 18 сiчня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 21 
травня 1938 року справу припинено за недостатнiс-
тю даних для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Олексiй (Олександр) Тимо-
фiйович, 1893 р. народження, смт Маркiвка, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слухач курсiв шоферiв. Арештований 10 листопада 
1930 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 травня 1931 року 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Павло Осипович, 1895 р. на-
родження, х. Верхньодубовой, Тарасовський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта середня. Проживав у м.Краснодонi, крiпиль-
ник шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Федiр Максимович, 1896 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, брига-
дир к-пу iм.Будьонного. Репресований двiчi. Ареш-
тований 9 липня 1933 року за звинуваченням у 
шкiдництвi i саботажi. 21 листопада 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. 4 травня 1938 року "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1962 
роках.   

ГЕРАСИМОВ Федiр Тимофiйович, 1883 р. 
народження, с.Березово Одоєвського р-ну Москов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, тимчасово не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 25 квiтня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГЕРАСИМОВ Якiв Дмитрович, 1900 р. на-
родження, с.Власiвка Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Власiвцi, колго-
спник к-пу iм.Петровського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 31 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГЕРАСИМОВА Ксенiя Карпiвна, 1917 р. 
народження, х. Котовський, Урюпiнський р-н Вол-
гоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Петровське Крас-
нолуцької мiськради, вихователька дитячих ясел    
з-ду № 59. Арештована 18 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 сiчня 
1942 року виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл., з-пiд варти звiльне-
на. Реабiлiтована у 1942 роцi.  

ГЕРАСИМОВИЧ Вiктор Дмитрович,    
1909 р. народження, м.Кременчук Полтавської  
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Ро-
веньки, iнспектор райпостачу. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 11 липня 1932 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРАСИЧКIНА Раїса Давидiвна, 1924 р. 
народження, м.Брянка, українка, освiта початкова. 
Проживала в Брянцi, робiтниця шахти № 1-бiс. Лу-
ганським обласним судом 16 вересня 1949 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ГЕРАСКIН Iлля Гаврилович, 1901 р. народ-
ження, с.Гагарiно Пичаєвського р-ну Тамбовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, наваловiдбiйник 
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шахти № 14-17. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької  обл. 24 вересня 1941 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 16 жовтня 1941 ро-
ку. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРАЩЕНКО Федора (Феодосiя) Силiвна, 
1901 р. народження, с.Ханделеївка Павлоградсько-
го р-ну Днiпропетровської  обл., українка, освiта 
початкова. Проживала в м.Антрацитi, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської  обл. 18 серпня 1945 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГЕРБЕЙ Олексiй Абрамович, 1887 р. народ-
ження, с.Ананьїв Ананьївського р-ну Херсонської  
обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у м.Алчев-
ську, технiчний агент транспортного вiддiлу мета-
лургiйного з-ду iм.Ворошилова. Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ГЕРБЕР Якiв Християнович, 1895 р. народ-
ження, АРСР Нiмцiв Поволжя, Росiйська  Федерац-
iя, нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник шахти № 17-17-бiс. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засу-
джений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Вiктор Євгенович, 1923 р. 
народження, кол.с.Зоря Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець.  Проживав за мiс-
цем народження, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Вiльгельм Генрiхович, 
1907 р. народження, с.Колоно-Миколаївка  Василь-
кiвського р-ну Днiпропетровської  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка Перво-
майської мiськради, робiтник шахти "Тошкiвська". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Вiльгельм Еммануїло-
вич, 1911 р. народження, к.Берестова Ямського     
р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта середня. Про-
живав у м.Лисичанську, електрик склозаводу "Про-
летар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Готлiб Андрiасович,    
1897 р. народження, с.Олександрiвка Селидiвського 
р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Тельмана. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Євген Iванович, 1897 р. 
народження, с.Листiвка Новомиколаївського р-ну 
Запорiзької  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у кол.с.Зоря Бiлогорiвської селищної Ради По-
паснянського р-ну, рахiвник к-пу iм.К.Маркса. До-
нецьким обласним судом 3 лютого 1935 року за-
суджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Єгор (Георгiй) Iванович, 
1906 р. народження, к.Гохштедт Молочанського    
р-ну Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник будвiд-
дiлу Лисичанського рудоуправлiння. Донецьким 
обласним судом 3 лютого 1935 року засуджений до    
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Отто Фрiдрiхович, 1916 р. 
народження, с-ще Тополiвка Попаснянського р-ну, 
нiмець, освiта н/середня. Проживав у м.Лисичансь-
ку, вчитель школи при шахтi № 10. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 22 лютого 1938 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРБЕРСГАГЕН Якiв Васильович, 1894 р. 
народження, с.Усовка Мар'яновського р-ну Омської  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Лисичанську, помiчник ентомолога 
Лисичанської малярiйної станцiї. Луганським об-
ласним судом 29 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 20 жовтня 1941 року. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ГЕРБСТ (ГЕРБЕРТ) Якiв Iванович, 1905 р. 
народження, с.Холодна Балка Макiївського р-ну 
Донецької  обл., нiмець, освiта середня. Проживав у 
м.Красний Луч, бригадир к-пу iм.Тельмана. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року визнаний соцiально небезпечним елементом i 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1961 роцi.    

ГЕРБУРГЕР (ГIРБУРГЕР) Микола Яко-
вич, 1892 р. народження, м.Одеса, росiянин, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Луганську, диспетчер з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Донецьким обласним судом 6 червня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГЕРВАЗЮК (ГЕРВАСЮК) Спиридон Пав-
лович, 1899 р. народження, смт Ямпiль Ямпiльсь-
кого р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, бригадир слюсарiв    
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Репресований двiчi. 
Арештований 10 лютого 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй дiяльностi. 22 травня 1933 ро-
ку справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 9 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1994 i 1993 роках.   

ГЕРВIЦ Микола Михайлович, 1896 р. на-
родження, м.Брянка, українець, освiта середня. 
Проживав у Брянцi, помiчник механiка шахти № 12 
"Брянка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1957 роцi.    

ГЕРГАРД Адольф Оттович, 1899 р. народ-
ження, м.Варшава, Польща, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Алчевську, робiтник хiмзаводу  
№ 19. Арештований 26 грудня 1933 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 3 сiчня 1934 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ГЕРГЕЛЬ Нестор Миколайович, 1898 р. на-
родження, с.Орловець, Київська  обл., українець, 
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освiта початкова. Проживав у м.Зоринську Пере-
вальського р-ну, комендант лазнi шахти "Никанор". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ГЕРЕЦЬКИЙ Франц Францович, 1919 р. 
народження, с.Гелетинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Будьонного. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ГЕРIН Август Людвiгович, 1911 р. народ-
ження, к.Фльорiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Скоро-
дна Маркiвського р-ну, коваль к-пу "Червоне поле". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРIН Густав Людвiгович, 1894 р. народ-
ження, к.Фльорiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с.Тишкiв-
ка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГЕРIН (ГЕРIНГ) Едуард Людвiгович,    
1902 р. народження, к.Фльорiвка Пулинського р-ну 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Скородна Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червоне поле". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ГЕРIНГ Володимир Готлiбович, 1909 р. на-
родження, к.Марiєнталь Старокаранського р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, столяр мо-
дельного цеху Штердресу. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 7 березня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 15 че-
рвня 1937 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.   

ГЕРIНГ Iван Еммануїлович, 1895 р. народ-
ження, к.Гохштедт Мелiтопольського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, робiтник шахти iм.Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕРIНГ Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у Зеленопiллi, колгосп-
ник к-пу "Роте Бауер". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРIНГ Олександр Iванович, 1918 р. народ-
ження, с.Зеленопiлля Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Зеленопiллi, 
колгоспник к-пу "Роте Бауер". Арештований 5 вере-
сня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. Перебуваючи пiд слiдством, помер 20 бе-
резня 1942 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ГЕРIНГ Франц Францович, 1899 р. народ-
ження, м.Берлiн, Нiмеччина, нiмець, освіта почат-
кова.  Проживав у м.Красний Луч, iнженер мiськко-

мунгоспу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
листопада 1937 року ухвалено постанову про ви-
слання за межi СРСР. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРIХ Кіндрат Омелянович, вiн же КО-
РЕЦЬКИЙ Федот Кононович, вiн же СНІГУР 
Якiв Пантелiйович, 1901 р. народження, с.Ревiвка 
Чигринського повiту Кременчуцької губернiї, укра-
їнець, ос-вiта початкова. Проживав: кол. Ровенькiв-
ський р-н, робiтник шахти "Шварц". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРIХСВАЛЬД Вiктор Станiславович, 
1892 р. народження, м.Полтава, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Лисичанську, табельник ша-
хти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРЛИВАНОВ Григорiй Якович, 1908 р. 
народження, смт Нижнє Первомайської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у Нижньому, 
селянин-одноосiбник. Арештований 6 липня 1928 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 
серпня 1928 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1928 роцi.   

ГЕРЛИВАНОВ Олексiй Корнiйович,     
1893 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським ок-
ружним судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ГЕРЛИВАНОВ Петро Олександрович,  
1901 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, робiтник шахти "Свiтлична". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 28 
травня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГЕРЛIНГ Адам Єгорович, 1902 р. народжен-
ня, с.Семеновка Каменського кантону АРСР Нiмцiв 
Поволжя, нiмець, неписьменний. Проживав у 
м.Стахановi, крiпильник шахти № 3-3-бiс. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ГЕРЛIХ Рудольф Рудольфович, 1894 р. на-
родження, с.Улянiвка Баранiвського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ниж-
ньотепле Станично-Луганського р-ну, робiтник 
радгоспу iм.Артема. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРМАН Альберт Вiльгельмович, 1910 р. 
народження, с.Добрий Кут Пулинського р-ну Київ-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, коваль к-пу 
iм.Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРМАН Василь Никандрович, 1903 р. на-
родження, с.Грибуваха Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ровень-
ки, робiтник лiсного складу шахти № 2-3 iм.Дзер-
жинського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
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19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГЕРМАН Вiльгельм Християнович (Крес-
тянович), 1892 р. народження, с.Юзефiн Новоград-
Волинського р-ну Київської  обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у смт Петрiвка Станично-Лу-
ганського р-ну, колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕРМАН Гаврило Федорович, 1901 р. на-
родження, с.Грибуваха Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у Грибувасi, 
тесляр Ровенькiвського раймiсцевпрому. Лугансь-
ким обласним судом 19 серпня 1946 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ГЕРМАН Георгiй Адамович, 1897 р. народ-
ження, АРСР Нiмцiв Поволжя, нiмець, освiта поча-
ткова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянсько-
го р-ну, робiтник крейдяного кар'єру Лисичансько-
го з-ду "Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГЕРМАН Едмунд Вiльгельмович, 1913 р. 
народження, с.Вiльвахiвка Пулинського р-ну Київ-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, колгоспник    
к-пу iм.Куйбишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРМАН Луїза Фрiдрiхiвна, 1922 р. народ-
ження, с.Беззаботiвка Слов'янського р-ну Донець-
кої  обл., нiмкеня, освiта вища. Проживала в смт 
Бокове-Платове Антрацитiвської мiськради, шкіль-
на вчителька. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 5 вересня 1942 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1962 роцi.    

ГЕРМАН Людвiг Вiльгельмович, 1897 р. 
народження, к.Сергiївка Новоград-Волинського    
р-ну Київської  обл., нiмець.  Проживав у м.Луган-
ську, вiзник артiлi транспортникiв. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 29 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕРМАН Олександр Миколайович, 1910 р. 
народження, АРСР Нiмцiв Поволжя, нiмець.  Про-
живав у кол.с.Талове-Тузлове Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу iм.XVII 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГЕРМАН Рiхард Фердiнандович, 1906 р. на-
родження, с.Добрий Кут Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, тесляр к-пу 
iм.Будьонного. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРМАН Тимофiй Семенович, 1895 р. на-
родження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Червона Зiрка Мi-
ловського р-ну, тесляр к-пу "Нова спiлка". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 27 грудня 1937 ро-

ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГЕРМАН Юлiус Християнович, 1889 р. на-
родження, с.Дмитрове Новоград-Волинського р-ну 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, колгос-
пник к-пу "Полiтвiддiл". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРМЕС (ГЕРМАС) Тобiас Адамович,  
1898 р. народження, с.Булканак, Кримська АРСР, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Бiло-
луцьк Новопсковського р-ну, бухгалтер райспожив-
спiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 22 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1964 роцi.    

ГЕРНИКОВ Андрiй Миколайович, 1883 р. 
народження, с.Новокраснiвка Антрацитiвського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
вокраснiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi. 

ГЕРНИКОВ Данило Васильович, 1893 р. 
народження, с.Новокраснiвка Антрацитiвського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
вокраснiвцi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi. 

ГЕРНIХ Емiль Йоганнович, 1900 р. народ-
ження, к.Язовиця Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець.  Проживав у с.Байдiвка Старобiльського    
р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРНОС Йосип Iванович, 1892 р. народжен-
ня, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiловодськ, мiрошник Бiловодського млина. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.   

ГЕРОВСЬКА Юлiя Львiвна, 1895 р. народ-
ження, м.Житомир, росiянка, освiта середня. Про-
живала в м.Луганську, домогосподарка. Арештова-
на 14 лютого 1939 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 16 чер-
вня 1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтована у 1939 роцi.   

ГЕРОВСЬКИЙ Олександр Федорович,  
1882 р. народження, Польща, росiянин, освiта сере-
дня. Проживав у м.Луганську, заступник головного 
бухгалтера обласної органiзацiї Тсоавiахiму. Ареш-
тований 15 лютого 1939 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 16 березня 1939 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1939 роцi.  

ГЕРР Iван Касперович, 1887 р. народження, 
к.№ 12 Марiупольського р-ну Донецької  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Зеленопiлля 
Свердловської мiськради, колгоспник к-пу "Роте 
Бауер". Донецьким обласним судом 26 квiтня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1965 роцi.    
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ГЕРР Йосип Iванович, 1912 р. народження, 
к.№ 12 Марiупольського р-ну Донецької  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Верхньотуз-
лове Свердловської мiськради, тракторист к-пу "Ро-
те Бауер". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.   

ГЕРР Кiндрат Iванович, 1883 р. народження, 
с.Катеринопiль Катеринославської губернiї, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Куряче Свердловсь-
кої мiськради, селянин-одноосiбник. Репресований 
двiчi. Постановою Судової “трiйки” при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 11 липня 1932 року висланий за ме-
жi України. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1959 
роках. 

ГЕРТВIГ Отто Генрiхович, 1898 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта н/середня. Про-
живав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЕРТНЕР Едмунд Фрiдрiхович (Федоро-
вич), 1908 р. народження, к.Шахова Артемiвського 
р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, тракторист к-пу iм.Те-
льмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРТНЕР Ельза Василiвна, 1915 р. народ-
ження, к.Марiєнталь Великоянисольського р-ну До-
нецької  обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала 
в м.Красний Луч, колгоспниця к-пу iм.Тельмана. 
Арештована 4 вересня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. Перебуваючи пiд слiд-
ством, померла 5 листопада 1942 року. Реабiлiтова-
на у 1964 роцi.   

ГЕРТНЕР Iван Якович (Якубович), 1881 р. 
народження, х. Сартана, Марiупольський р-н Доне-
цької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у  
с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, коваль-при-
ватник. Репресований двiчi. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 сiчня 1933 ро-
ку висланий на 3 р. за межi України. 31 жовтня 
1937 року Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГЕРТНЕР Карл Федорович, 1922 р. народ-
ження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, кол-
госпник к-пу iм.Р.Люксембург. Арештований 4 ве-
ресня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з наближенням лiнiї фронту ета-
пований углиб країни, де помер 18 лютого 1942 ро-
ку. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

ГЕРТНЕР Карл Якович, 1918 р. народжен-
ня, с.Нiколай-Поле Матвєєво-Курганського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, ос-
вiта середня. Проживав у м.Перевальську, технiк-
маркшейдер шахти № 8-2-бiс. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1967 роцi.    

ГЕРТНЕР Карл Якубович, 1887 р. народ-
ження, к.Шахова Артемiвського р-ну Донецької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
ний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРТНЕР Корнiй Якович, 1904 р. народ-
ження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Федорівцi, го-
лова к-пу iм.Р. Люксембург. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 
роцi.    

ГЕРТНЕР Олександр Карлович, 1915 р. на-
родження, м.Красний Луч, нiмець.  Проживав у 
Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Осо-
бливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРТНЕР Олена Оттiвна, 1888 р. народжен-
ня, м.Ровеньки, нiмкеня, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Красний Луч, домогосподарка. Арештова-
на 6 листопада 1937 року як дружина репресовано-
го за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 15 берез-
ня 1938 року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.   

ГЕРТНЕР Отто Фрiдрiхович, 1912 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець.  Проживав у Крас-
ному Лучi, рахiвник к-пу iм.Тельмана. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГЕРТНЕР Роман Карлович, 1914 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, слюсар-iнструменталь-
ник Антрацитiвського рудоремонтного з-ду. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

ГЕРТНЕР Федiр Якович, 1883 р. народжен-
ня, к.Шахова Артемiвського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГЕРТНЕР Федiр Якович, 1891 р. народжен-
ня, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, кол-
госпник к-пу iм.Р.Люксембург. Репресований двiчi. 
Арештований 11 листопада 1933 року як учасник 
контрреволюцiйної повстанської органiзацiї. В ходi 
слiдства звинувачення не було доведено. 12 грудня 
1933 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. 15 лютого 1938 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1933 i 1967 роках.   

ГЕРТНЕР Фрiдрiх Мартинович, 1882 р. на-
родження, к.Листвянка Марiупольського р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    
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ГЕРТНЕР Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1918 р. на-
родження, к.Листвянка Марiупольського р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, тракторист к-пу iм.Тельмана. Аре-
штований 6 вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де помер 28 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ГЕРУК (ГИРУК) Микола Пилипович,   
1909 р. народження, Мархлевський р-н Київської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ти-
шкiвка Маркiвського р-ну, продавець Тишкiвського 
сiльпо. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1975 роцi.    

ГЕРУС Андрiй Дорофiйович, 1910 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, робiтник Кремiн-
ського лiсорадгоспу. 3 листопада 1932 року вiдiбра-
но пiдписку про невиїзд: звинувачувався у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, пiдписку про невиїзд скасовано. Реабiлi-
тований у 1933 роцi.    

ГЕРУС Данило Савелiйович, 1881 р. народ-
ження, с.Печiївка Нововодолазького р-ну Харкiвсь-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Караван Солодкий Маркiвського р-ну, без певних 
занять. Луганським обласним судом 4 грудня 1945 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi.  Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

ГЕРУС Сергiй Дорофiйович, 1905 р. народ-
ження, кол.х. Солдатський, Кремiнський р-н, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Кремiнна, ро-
бiтник Петрiвського лiсництва. 2 листопада 1932 
року вiдiбрано пiдписку про невиїзд: звинувачував-
ся у приналежностi до контрреволюцiйної органiза-
цiї. 5 сiчня 1933 року справу припинено, пiдписку 
про невиїзд анульовано. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

ГЕРЦ Адольф Генрiхович, 1907 р. народ-
ження, Польща, єврей. Проживав у м.Брянка, iнже-
нер-електрик Центральних електромеханiчних май-
стерень тресту "Брянськвугiлля". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 9 листопада 1942 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

ГЕРЦ Гнат Францович, 1898 р. народження, 
м.Варшава, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, майстер зал.ст. Попасна. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 17 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 
грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРЦ Рiхард Давидович, 1908 р. народжен-
ня, к.Найдорф Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кашкарне 
Троїцького р-ну, без певних занять. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРЦ Якiв Карлович, 1890 р. народження, 
к.Уварiвка Новоград-Волинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта вища. Проживав у м.Луганську, 
викладач нiмецької мови педагогiчного iнституту. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 

1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.   

ГЕРЦЕН Iван Iванович, 1908 р. народження, 
с.Ханженкове Макiївського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Калинове 
Попаснянського р-ну, робiтник зал.ст. Петровень-
ки. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листо-
пада 1942 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ГЕРЦIГ Анна Вiльгельмiвна, 1908 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта н/середня. Про-
живала в м.Луганську, токар з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
листопада 1937 року ухвалено постанову про ви-
слання за межi СРСР. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ГЕРЦIГ Каролiна Генрiхiвна, 1901 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмкеня, освiта н/середня. Про-
живала в м.Антрацитi, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 листопада 1937 року 
ухвалено постанову про вислання за межi СРСР. 
Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ГЕРЦОВ Вiльгельм Готлiбович, 1885 р. на-
родження, с.Вольвахiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
КIМ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiч-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГЕРЦОГ (ГЕРЦОХ) Герберт Iванович, 
1901 р. народження, с.Вольвахiвка Пулинського    
р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Кам'янка Новопсковського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Червоний колос". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕРЦОГ Густав Фердiнандович, 1889 р. на-
родження, с.Каролiно-Дермань Новоград-Волинсь-
кого р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Байдiвка Старобiльського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Чапаєва. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЕРЦОГ Едмунд Густавович, 1913 р. народ-
ження, с.Каролiно-Дермань Новоград-Волинського 
р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Байдiвка Старобiльського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Чапаєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 лютого 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ГЕРЦОГ Олексiй Юлiсович, 1907 р. народ-
ження, к.Наталя Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бай-
дiвка Старобiльського р-ну, коваль к-пу iм.Чапаєва. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

ГЕРШ Альберт Омелянович, 1888 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, столяр артiлi "Промпо-
бут". Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    
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ГЕРШ Едуард Данилович, 1916 р. народ-
ження, с.Свiтянка Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Лизи-
не Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Рада". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГЕСЕЛЬ Якiв Пилипович, 1914 р. народ-
ження, с.Любиме Свердловської мiськради, нiмець.  
Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськра-
ди, тракторист радгоспу "Червоний маяк". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

ГЕССЕ Микола Iванович, 1906 р. народжен-
ня, Мiллеровський р-н Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник житлокомбiнату. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
25 лютого 1934 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕССЕЛЬ Йосип Августович, 1894 р. на-
родження, с.Любиме Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Любимому, за-
ступник голови к-пу "Морген Роте". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 17 серп-
ня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

ГЕССЕР Арвiд Iванович, 1910 р. народжен-
ня, м.Вiтебськ, Бiлорусь, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, ветеринарний технiк 
пiдсобного радгоспу Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 7 жовтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕСЬ Лаврентiй Карлович, 1906 р. народ-
ження, с.Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Мало-
хатка Старобiльського р-ну, тесляр радгоспу iм.Ар-
тема. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГЕСЬ Сильвестр Карлович, 1898 р. народ-
ження, с.Постолiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пок-
ровське Троїцького р-ну, столяр радгоспу iм.Воро-
шилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 16 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.   

ГЕТЬМАН Володимир Олексiйович,     
1922 р. народження, с.Фисенкове Михайловського 
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець. До 
призову проживав у смт Мiлове. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ГЕТЬМАН Iван Андрiйович, 1889 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Чертково Ростовської  обл., Росiй-
ська Федерацiя, сторож депо Чертково. Донецьким 
обласним судом 28 сiчня 1937 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГЕТЬМАН Кузьма Григорович, 1886 р. на-
родження, с.Чаплинка Днiпропетровського р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Малоiванiвка Перевальського      
р-ну, торговець-приватник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ОДПУ вiд 18 листопада 1927 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ГЕТЬМАН Лiдiя Iванiвна, 1914 р. народ-
ження, м.Ровеньки, нiмкеня, освiта початкова. Про-
живала в Ровеньках, колгоспниця к-пу iм.XVI парт-
з'їзду. Арештована 23 березня 1944 року за звинува-
ченням у спiвробiтництвi з нiмецькими окупанта-
ми. 29 червня 1944 року справу припинено за мало-
значнiстю, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.  

ГЕТЬМАН Микола Семенович, 1925 р. на-
родження, м.Гiрське Первомайської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, 
школяр. Вiйськовим трибуналом 35 району авiацiй-
ного базування 21 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 1 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуна-
лом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГЕТЬМАН Панас Харитонович, 1911 р. на-
родження, м.Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, 
кравець-приватник. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Українського округу 3 червня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ГЕТЬМАН Пилип Миронович, 1914 р. на-
родження, м.Красний Луч, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Красному Лучi, слюсар шахти 
iм.газети "Известия". Арештований 22 грудня 1935 
року за звинуваченням у недоносительствi. 5 квiтня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1936 роцi.  

ГЕТЬМАН Степан Iванович, 1925 р. народ-
ження, м.Гiрське Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Волгоградi, 
Росiйська Федерацiя, учень школи ФЗН. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Волгоградської  обл. 
20 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ГЕТЬМАН Тихiн Якимович, 1901 р. народ-
ження, с.Щегловка Новоусманського р-ну Вороне-
зької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснян-
ського р-ну, робiтник крейдяного кар'єру Лисичан-
ського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.   

ГЕТЬМАН Федот Iванович, 1903 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець.  Проживав у 
м.Стахановi, крiпильник шахти iм.Iллiча. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕТЬМАНЕЦЬ Микола Iванович, 1906 р. 
народження, с.Караяшник Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Караяш-
нику, селянин-одноосiбник. Арештований 26 сiчня 
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1931 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 8 жовтня 1931 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1931 роцi.   

ГЕТЬМАНОВ Нефодiй Захарович, 1914 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
старшина 315 стрiлецького полку 19 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 6 вересня 1940 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 березня 1941 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 30 стрi-
лецького корпусу. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

ГЕТЬМАНСЬКИЙ Василь Олексiйович, 
1888 р. народження, м.Ровеньки, українець, освiта 
початкова. Проживав у Ровеньках, рахiвник к-пу 
iм.Будьонного. Репресований двiчi. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 13 листопада 1931 ро-
ку ухвалено постанову про вислання на 5 р. за межi 
України. 21 вересня 1938 року "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1995 i 1956 роках.   

ГЕТЬМАНСЬКИЙ Петро Платонович 
(Пантелiйович), 1919 р. народження, смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради, українець, освiта серед-
ня. На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбо-
вець, старший писар фiнчастини 238 полку конвой-
них вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Куйбишевської  обл., Росiйська Федерацiя, 
29 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.   

ГЕФКЕ Вiльгельм Карлович, 1901 р. народ-
ження, с.Свiтелка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Куря-
чiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшо-
вик України". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕФНЕР Август Густавович, 1893 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 жо-
втня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГЕХТ Альберт Карлович, 1912 р. народжен-
ня, с.Криничне Богучарського р-ну Воронезької  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕХТ Василь Федорович (Вiльгельм 
Фрiдрiхович), 1906 р. народження, м.Марiуполь 
Донецької  обл., нiмець.  Проживав у с-щi Новоук-
раїнка Ровенькiвської мiськради, бджоляр к-пу 
"Червоний прапор". Особливою "трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГЕХТ Давид Давидович, 1886 р. народжен-
ня, к.Єлизабетталь Марiупольського р-ну Донець-
кої  обл., нiмець, неписьменний. Проживав у м.Лу-
ганську, стругальник з-ду iм.Рудя. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 22 вересня 1938 року 

засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕХТ Iван Iванович, 1889 р. народження, 
к.Гехтенфельд Новомиколаївського р-ну Днiпропе-
тровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Бурчак-Михайлiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Тельмана. Репресований двiчi. 
Арештований 14 червня 1934 року за звинувачен-
ням в антирадянських дiях. 13 серпня 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
25 вересня 1941 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької  обл. засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 ро-
ках.   

ГЕХТ Карл Карлович, 1878 р. народження, 
к.Гехтенфельд Новомиколаївського р-ну Днiпропе-
тровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, колгоспник 
к-пу "Комiнтерн". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЕХТ Марiя Якiвна, 1912 р. народження, 
смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в Iванiвцi, колгоспниця к-пу 
"Роте Фане". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1958 роцi.    

ГЕХТ Микола Християнович, 1911 р. на-
родження, с.Вербiвка, Запорiзька  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Енгельсове Красно-
донської мiськради, колгоспник к-пу "Нойєс Ле-
бен". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiч-
ня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ГЕХТ Теодор Теодорович, 1909 р. народжен-
ня, к.Блюменталь Люксембурзького р-ну Днiпропе-
тровської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник 
к-пу "Роте Фане". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.   

ГЕХТ Тобiас Карлович, 1896 р. народження, 
с.Вербiвка Амвросiївського р-ну Донецької  обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
завiдуючий початковою школою. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 липня 1937 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЕХТ Тобiас Тобiасович, 1896 р. народжен-
ня, к.Новосолона, Днiпропетровська  обл., нiмець.  
Проживав у с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
робiтник Лоскутiвського щебеневого кар'єру. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 лютого 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГЕХТ Християн Християнович, 1888 р. на-
родження, к.Вербiвка Верхньохортицького р-ну За-
порiзької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Переможне Лутугинського р-ну, колгоспник    
к-пу iм.Енгельса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 10 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    
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ГЕЦ Андрiй Казимирович, 1888 р. народ-
ження, Чехословаччина, чех, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Стахановi, 
десятник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГЕШВАНДТНЕР Адольф Вiльгельмович, 
1891 р. народження, м.Вольськ Саратовської  обл., 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, диспетчер Секменiвсь-
кого крейдяного кар'єру. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГЕШВАНДТНЕР Едуард Васильович,   
1903 р. народження, м.Лисичанськ, нiмець, освiта 
вища. Проживав у Лисичанську, викладач гiрничо-
го технiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.    

ГЕШВАНДТНЕР (ГЕШВАНДЕР) Рудольф 
Васильович, 1893 р. народження, м.Саратов, Росi-
йська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, рахiвник мiської полiклiнiки. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГИБАЛО Леонтiй Фотiйович, 1900 р. народ-
ження, с.Сегединцi Вiльшанського р-ну Київської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, робiтник ша-
хти № 5-7. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 26 вересня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.   

ГИДЕНКО Якiв Iллiч, 1906 р. народження, 
с.Дмитрiвка Снiжнянського р-ну Донецької  обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м.Антра-
цитi, податковий iнспектор райфiнвiддiлу. Арешто-
ваний 2 квiтня 1943 року за звинуваченням у зберi-
ганнi листiвок антирадянського змiсту. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року мiрою 
покарання визначено строк попереднього ув'язнен-
ня. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГИНЬКО Вiктор Iванович, 1882 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Кiровську, 
майстер мехмайстернi тресту "Кiроввугiлля". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 14 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Тим же 
органом 12 квiтня 1941 року вирок скасовано, спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1941 роцi. 

ГИРЕНКО Iван Стефанович, 1926 р. народ-
ження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 5 окремого полку урядового зв'язку. Був притя-
гнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 4 вересня 1944 року виправ-
даний Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 4 Українського фронту. Реабiлiтова-
ний у 1944 роцi.  

ГИРЕНКО Семен Гнатович, 1881 р. народ-
ження, кол.с.Василiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав за мiсцем народ-
ження, сторож примiського господарства Попас-
нянського вагоноремонтного з-ду. Арештований 26 
липня 1944 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 6 вересня 1944 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ГИРЖЕВ Никифор Максимович, 1897 р. 
народження, с.Кашперiвка Новоодеського р-ну 
Одеської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, крiпильник шахти iм.Сталiна. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.   

ГИРИЧ Максим Петрович, 1900 р. народ-
ження, с.Протасiвка Смiлянського р-ну Київської  
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Рубiж-
не, iнженер хiмкомбiнату. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 11 квiтня 1939 ро-
ку засуджений до розстрiлу. 9 жовтня 1939 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР роз-
стрiл замiнено 20 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.  

ГИРIН Микола Афанасiйович, 1906 р. на-
родження, м.Кiровськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, начальник вiддiлу кадрiв 
з-ду iм.Пархоменка. "Трiйкою" УНКВС по Луган-
ськiй  обл. 25 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГИРМАН Митрофан Федотович, 1889 р. на-
родження, с.Сичiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Сичiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 30 квiтня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 липня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ГИРЮК Андрiй Пилипович, 1899 р. народ-
ження, с.Прутiвка Червоноармiйського р-ну Київсь-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Булавинiвка Новопсковського р-ну, не працював. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГИРЮШТА Олексiй Андрiйович, 1890 р. 
народження, с.Демино-Олександрiвка Троїцького 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Де-
мино-Олександрiвцi, тесляр на будiвництвi залiз-
ничної магiстралi Москва-Донбас. Народним судом 
Троїцького р-ну 1 березня 1933 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ГИРЯ Роман Миколайович, 1891 р. народ-
ження, с.Буриково Смiлянського р-ну Київської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, завгосп радгоспу "Ровенькiвський". Ареш-
тований 29 квiтня 1943 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй пропагандi. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 березня 1944 року мiрою покарання 
визначено строк попереднього ув'язнення. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  
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ГИРЯВЕНКО Наталiя Порфирiвна, 1902 р. 
народження, с.Могриця Миропiльського р-ну Хар-
кiвської  обл., українка, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживала в м.Золоте Перво-
майської мiськради, касирка перукарнi при шахтi  
№ 4-6. Арештована 20 лютого 1935 року за звину-
ваченням у причетностi до здiйснення теракту. 26 
березня 1935 року з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1995 роцi.   

ГИЦЕНКО Матвiй Оврамович, 1895 р. на-
родження, с-ще Бiла Калитва Бiлокалитвинського 
р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Стахановi, майстер коксо-
хiмзаводу. Колегiєю ОДПУ 13 листопада 1930 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 груд-
ня 1931 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГIБЕРТ Генрiх Корнiйович, 1915 р. народ-
ження, с.Прогiн Молочанського р-ну Запорiзької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Верхня Краснянка Краснодонського р-ну, бухгал-
тер Краснодонського мiськхарчоторгу. Донецьким 
обласним судом 29 жовтня 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.   

ГIДРЕВИЧ Йосип Францович, 1893 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у смт Нижнiй На-
гольчик Антрацитiвської мiськради, завiдуючий 
млином об'єднання "Харчоблмлин". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.   

ГIДРЕВИЧ Тетяна Петрiвна, 1893 р. народ-
ження, м.Воронеж, Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в смт Верхнiй Наголь-
чик Антрацитiвської мiськради, домогосподарка. 
Арештована 18 листопада 1937 року як дружина ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 1955 роцi.   

ГIЗБРЕХТ Єлизавета Борисiвна, 1912 р. на-
родження, с.Георгiївка Мелiтопольського р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, не працювала. Арешто-
вана 9 квiтня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй релiгiйнiй пропагандi. 20 травня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ГIЗIН Альфред Данилович, 1880 р. народ-
ження, с.Антонiвка, Житомирська  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, слюсар-iн-
струментальник парового цеху хiмкомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 8 
вересня 1939 року "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. вирок скасовано, справу припинено, з ув'язнен-
ня звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГIЗО Якiв Станiславович, 1894 р. народжен-
ня, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, тесляр конезаводу 
№ 123. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 17 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГIЛЕВИЧ Вiктор Йосипович (Осипович), 
1894 р. народження, Литва, литовець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Перевальську, електрик Цент-
ральних електромеханiчних майстерень тресту "Во-
рошиловвугiлля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГIЛУНГ Альберт Карлович, 1905 р. народ-
ження, с.Ксендзiвка Люксембурзького р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Переможне Лутугинського р-ну, тесляр Вол-
нухинської МТС. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 листопада 1942 року визнаний соцiально 
небезпечним елементом i засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГIЛЬФЕР Олександр Йосипович, 1903 р. 
народження, с.Великовелiдарiвка Єланецького р-ну 
Одеської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Софiївський Краснолуцької мiськради, за-
пальник шахти № 21. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 23 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГIЛЬЦ (ГЕЛЬЦ) Андрiй Генрiхович, 1916 р. 
народження, с-ще Азарiвка Лутугинського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Азарiвцi, кол-
госпник к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року визнаний соцi-
ально небезпечним елементом i засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГIЛЬЦ Генрiх Фрiдрiхович, 1889 р. народ-
ження, к.Розенфельд, Днiпропетровська  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с-щi Азарiвка 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Тельмана. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГIЛЬЦ Еммануїл Якович, 1887 р. народжен-
ня, к.Симонсфельд, Херсонська  обл., нiмець, освiта 
вища. Проживав у м.Красний Луч, викладач гiрни-
чого технiкуму. Репресований двiчi. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 28 жовтня 
1937 року "трiйкою" УНКВС по Захiдно-Сибiрсько-
му краю, Росiйська Федерацiя, засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГIЛЬЦ Карл Карлович, 1906 р. народження, 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Федорівцi, колгосп-
ник к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГIЛЬЦ Карл Пилипович, 1879 р. народжен-
ня, к.Казалiнська, Днiпропетровська  обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у смт Федорiвка Крас-
нолуцької мiськради, сторож к-пу "Роте Фане". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 29 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ГIЛЬЦ Рейнгольд Фрiдрiхович, 1906 р. на-
родження, к.Блюменфельд Марiупольського р-ну 
Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, конюх к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
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12 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIЛЬЦ Федiр Пилипович, 1882 р. народжен-
ня, Катеринославська губернiя, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Штерiвка Краснолуцької 
мiськради, столяр з-ду № 111. Репресований двiчi. 
Арештований 16 жовтня 1933 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 26 сiчня 1934 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 14 
листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках. 

ГIЛЬЦ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1904 р. народ-
ження, к.Рейзенфельд Марiупольського р-ну Доне-
цької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у  
с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, бригадир к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.    

ГIЛЬЦ Християн Християнович, вiн же 
МІЛЬЦ Християн Карлович, 1909 р. народження, 
с.Тiфенбрун Люксембурзького р-ну Днiпропетров-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новопсков, шофер артiлi "Гiгант". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 7 вересня 1937 року   
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965    
роцi.    

ГIМРАНОВ Гаделзян Гiмранович, 1903 р. 
народження, с.Чутово, Татарська АРСР, Росiйська 
Федерацiя, татарин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, заготiвельник райзаготконтори. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 11 квiтня 1942 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГIНТЕР Адольф Рудольфович, 1909 р. на-
родження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, ла-
тиш, освiта середня. Проживав на кол.х. Крiпаки, 
Слов'яносербський р-н, колгоспник к-пу "Об'єднана 
праця". Арештований 16 червня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з во-
єнним станом етапований углиб країни, де пiзнiше 
не виявлений. Реабiлiтований у 1994 роцi. 

ГIНТЕР Густав Адольфович, 1906 р. народ-
ження, Пулинський р-н Житомирської  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвчарове 
Троїцького р-ну, кустар-одинак. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIНТЕР Самiйло Вiльгельмович, 1898 р. 
народження, к.Габрiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Маркiвка, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГIНЦ Герберт Християнович, 1896 р. народ-
ження, к.Вiдерне Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бондарiвка 
Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.XVII парт-
з'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГIНЦ Микола Iванович, 1913 р. народжен-
ня, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Першозванiвка Луту-
гинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 10 серпня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГIНЬКО Iван Станiславович, 1909 р. народ-
ження, м.Кiровськ, поляк, освiта початкова. Вiй-
ськовослужбовець, авiамеханiк 111 авiаескадрильї 
28 авiабригади. Арештований 10 травня 1938 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 17 лютого 1939 ро-
ку справу припинено за вiдсутнiстю складу злочи-
ну, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ГIНЬКО Станiслав Адамович, 1886 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, сторож контори шахти № 3-3-
бiс. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 серп-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1958 роцi.    

ГIПШЕР Вiльгельм Людвiгович, 1886 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Пантюхине Новопсковського р-ну, колгоспник   
к-пу iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 31 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIРБУРГЕР Микола Якович, 1892 р. народ-
ження, м.Одеса, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, диспетчер з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Донецьким обласним судом 6 червня 1937 
року засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГIРЕНКО Iван Наумович, 1918 р. народжен-
ня, ст-ця Степна Приморсько-Ахтирського р-ну 
Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у с.Морозiвка 
Мiловського р-ну, шкiльний учитель. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ГIРЕЦЬКИЙ (ГЕРЕЦЬКИЙ) Франц Яко-
вич, 1876 р. народження, с.Гелетинцi Городоцького 
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Будьонного. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ГIРНИК Кирило Гордiйович, 1897 р. народ-
ження, с.Бабине Липецького р-ну Київської  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Привiл-
ля Лисичанської мiськради, робiтник радгоспу      
№ 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

ГIРШ Всеволод Борисович, 1900 р. народ-
ження, м.Стаханов, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 196 армiйського за-
пасного полку. Вiйськовим трибуналом 69 армiї 15 
квiтня 1944 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГIРШФЕЛЬД Адольф Михайлович, 1887 р. 
народження, с.Рогова Володарського р-ну Київсь-
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кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Розспасiївка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 27 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIРШФЕЛЬД Федiр Iванович, 1904 р. на-
родження, с.Рибальське, Днiпропетровська  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Олександ-
ропiлля Попаснянського р-ну, конюх к-пу "Про-
грес". Судовою колегiєю Донецького обласного су-
ду 9 лютого 1939 року засуджений до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIССЕЛЬ Ерiх Фрiдрiхович, 1918 р. народ-
ження, с.Рудокопи Новоград-Волинського р-ну Ки-
ївської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Литвинове Новопсковського р-ну, тракторист     
к-пу iм.Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIТЛЬ Франц Францович, 1888 р. народ-
ження, Чехословаччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Кремiнна, механiк електропiдстанцiї 
будинку вiдпочинку Рубiжанського хiмкомбiнату. 
Донецьким обласним судом 16 квiтня 1937 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.   

ГIТТЕЛЬ Iван Миколайович, 1895 р. народ-
ження, с.Любиме Свердловської мiськради, нiмець.  
Проживав у с.Любиме, конюх к-пу "Морген Роте". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГIТТЕР Мойсей Львович, 1902 р. народжен-
ня, м.Кишинiв, Молдавська РСР, єврей, освiта ви-
ща.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Лу-
тугине, директор з-ду iм.Чубаря. Арештований 14 
липня 1938 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної органiзацiї. 8-9 квiтня 1939 
року виправданий Вiйськовим трибуналом Харкiв-
ського вiйськового округу. Реабiлiтований у 1939 
роцi.  

ГIЦЕЛЬ Георгiй Августович, 1881 р. народ-
ження, с.Вольвахiвка Мархлевського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с.Вiль-
шани Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Паркому-
на". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГIЦЕЛЬ Фрiдрiх Григорович, 1916 р. народ-
ження, с.Генрiхiвка Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiль-
шани Троїцького р-ну, коваль к-пу "Паркомуна". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГIЦЬКИЙ Адольф Леопольдович, 1903 р. 
народження, м.Вiдень, Австрiя, австрiєць, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, маляр з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Луганським обласним су-
дом 25 серпня 1941 року засуджений до 6 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЛАВАН Костянтин Амвросiйович, 1886 р. 
народження, Сороцький повiт, Бессарабiя, молдава-
нин, освiта середня. Проживав у с-щi Верхня Крас-

нянка Краснодонського р-ну, не працював. Арешто-
ваний 2 липня 1942 року  за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом ета-
пований углиб країни. 13 липня 1949 року справу 
припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГЛАВАЧ (ГЛОВАЧ) Iван Павлович, 1911 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, колгоспник к-пу "Червона 
хвиля". Луганським обласним судом 14-15 травня 
1946 року засуджений до 1 р. 6 м-цiв позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ГЛАГОЛЄВ Лев Григорович, 1884 р. народ-
ження, м.Кривий Рiг Днiпропетровської  обл., укра-
їнець, освiта середня. Проживав у м.Красний Луч, 
шкiльний учитель. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАДИШЕВ Дмитро Семенович, 1913 р. 
народження, с.Лиговка Долгоруковського р-ну Кур-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, елестрослюсар 
шахти № 2-3 iм.Дзержинського. Донецьким облас-
ним судом 26 березня 1936 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЛАДИШЕВ Микола Артемович, 1911 р. 
народження, м.Попасна, росiянин, освiта середня. 
Проживав у Попаснiй, техкерiвник райпромкомбi-
нату. Арештований 16 сiчня 1946 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 14 
травня 1947 року виправданий Луганським облас-
ним судом. Реабiлiтований у 1947 роцi.   

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Микола Андрiйович, 
1915 р. народження, с.Веселець Сатанiвського р-ну 
Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, слюсар промартiлi "Металiст". 
Арештований 9 червня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 31 сiчня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.   

ГЛАДКИЙ Єлисей Якимович, 1885 р. на-
родження, с.Наугольне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Наугольному, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 28 квiтня 1931 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЛАДКИЙ Тихiн Денисович, 1919 р. народ-
ження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, стар-
шина роти 15 окремого батальйону зв'язку. Вiйсь-
ковим трибуналом Авiацiї далекої дiї 12 грудня 
1943 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГЛАДКИХ Євстафiй Кузьмич, 1898 р. на-
родження, с.Голянка Новосiльського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, крiпильник шахти 
№ 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вере-
сня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАДКИХ Костянтин Михайлович, 1896 р. 
народження, с.Богатирьово Горшеченського р-ну 
Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
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освiта середня. Проживав у м.Золоте Первомайсь-
кої мiськради, старший десятник управлiння будiв-
ництва шосейних шляхiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 8 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГЛАДКИХ Юхим Гнатович, 1901 р. народ-
ження, с.Водикiно Слуцького повiту Мiнської гу-
бернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Щотове Антрацитiвської мiськради, робiтник шах-
ти № 30. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

ГЛАДКОВ Григорiй Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчної гру-
пи вiйськ 30 червня 1947 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГЛАДКОВ Євген Олександрович, 1911 р. 
народження, с.Передiльське Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 80 окремого зенiтно-артилерiйського 
дивiзiону. Вiйськовим трибуналом 65 армiї 23 груд-
ня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГЛАДКОВ Iван Михайлович, 1874 р. народ-
ження, с.Софiївка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у м.Лисичанську, пiдзем-
ний конюх шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАДКОВ Iван Никифорович, 1889 р. на-
родження, х. Калиновський, Базковський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, непи-
сьменний. Проживав у смт Ящикове Перевальсько-
го р-ну, робiтник шахти № 9. Вiйськовим трибуна-
лом Луганського гарнiзону 17 квiтня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ГЛАДКОВ Iван Тимофiйович, 1866 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, неписьменний. Проживав у м.Лу-
ганську, сторож Луганського зеленбуду. Арештова-
ний 13 листопада 1941 року за звинуваченням в ан-
тирадянських висловлюваннях. 18 квiтня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛАДКОВ Микита Герасимович, 1890 р. 
народження, с.Гладке Дмитровського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Попасна, парторг на будiвництвi вагоноремонт-
ного з-ду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
червня 1937 року ухвалено рiшення про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГЛАДКОВ Олександр Михайлович, 1899 р. 
народження, с.Старий Айдар Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Старому Айдарi, колгоспник к-пу "Оборона краї-
ни". Арештований 11 квiтня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй дiяльностi. 12 липня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ГЛАДКОВ Павло Львович, 1889 р. народ-
ження, с.Зуївка Макiївського р-ну Донецької  обл., 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ганнiв-
ка Брянкiвської мiськради, комiрник радгоспу "Чер-
воний прапор". Арештований 16 квiтня 1933 року 
за звинуваченням у шкiдництвi. 14 листопада 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГЛАДКОВ Павло Омелянович, 1875 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ста-
рому Айдарi, колгоспник к-пу "Оборона країни". 
Арештований 28 лютого 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 6 травня 1933 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛАДКОВ Петро Семенович, 1905 р. народ-
ження, с.Самсонiвка Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, сан-
iнструктор 39 стрiлецького полку 223 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 2 грудня 1941 року за звину-
ваченням у причетностi до агентури нiмецьких роз-
вiдорганiв. 3 грудня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ГЛАДКОВ Юхим Григорович, 1885 р. на-
родження, с.Аношкине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав в Аношкиному, селя-
нин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 23 травня 1930 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАДУН Василь Михайлович, 1876 р. на-
родження, с.Бурханiвка, Одеська  обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алмазна Стаханов-
ської мiськради, двiрник лiкарнi металургiйного    
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 27 ве-
ресня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛАДЧЕНКО Федiр Корнiйович, 1891 р. 
народження, с.Панькiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Панькiвцi, 
швець к-пу "ХХ рокiв Жовтня". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 15 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 25 вересня 1938 
року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАЗ Мирон Семенович, 1909 р. народжен-
ня, с.Нечаївка Покровського р-ну Днiпропетровсь-
кої  обл., єврей, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, помiчник начальника прольоту новопаро-
возного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 13 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

ГЛАЗКОВ Степан Дмитрович, 1889 р. на-
родження, с.Троїцьке Сосновського р-ну Воронезь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, сторож саду к-пу "Шлях вперед". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 серпня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГЛАЗУНОВ Василь Iванович, 1881 р. на-
родження, х. Євстратово, Клєтський р-н Волгоград-
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ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, робiтник 
шахти "Сталiнський вибiй". Донецьким обласним 
судом 27 травня 1935 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛАЗУНОВ Григорiй Iванович, 1871 р. на-
родження, смт Новоайдар, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Брянка, возiй вугiлля шахти 
"Гiрник Донбасу". Судовою ”трійкою” при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛАЗУНОВ Дмитро Iванович, 1877 р. на-
родження, с.Iгрицьке Комарицького р-ну Орловсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Первомайську, начальник 
вiддiлу капiтальних робiт шахти iм.Крупської. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 8 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГЛАЗУНОВ Тимофiй Максимович, 1900 р. 
народження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
колгоспник к-пу "Червона зоря". Арештований 9 
грудня 1941 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 24 травня 1942 року виправданий судом 
Вiйськового трибуналу вiйськ НКВС Луганської  
обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ГЛЕБIН Микола Панасович, 1906 р. народ-
ження, с.Щоглiвка Сталiнського р-ну Днiпропет-
ровської  обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Лисичанську, начальник дiльницi шахти iм.1 Тра-
вня. Колегiєю ОДПУ 22 лютого 1934 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЛЕКЛЕР Василь Васильович, 1887 р. на-
родження, к.Канкринiвка Новомиколаївського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
колгоспник к-пу "Озет". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛЕКОВ Гнат Васильович, 1888 р. народ-
ження, м.Красний Луч, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, машинiст компресора 
Петровського з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛЕМБОЦЬКИЙ Вiкентiй Карлович,   
1880 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Ровеньки, садiвник райлiкарнi. 
Донецьким обласним судом 26 сiчня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ГЛЄБОВСЬКИЙ Семен Гаврилович,     
1894 р. народження, м.Луганськ, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, письмоводитель 
евакопункту 8 армiї. Колегiєю Донецької ГубЧК 15 
червня 1920 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ГЛИНКОВ Iван Георгiйович, 1886 р. народ-
ження, с.Єлисаветградка Олександрiвського р-ну 
Кiровоградської  обл., росiянин, освiта вища. Про-
живав у м.Луганську, завiдуючий техбюро з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Арештований 11 серпня 

1938 року за пiдозрою у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. 26 червня 1939 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ГЛИНКОВ Михайло Вiкторович, 1902 р. 
народження, м.Смоленськ, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
директор художнього технiкуму. Арештований 18 
жовтня 1937 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної фашистської диверсiйної орга-
нiзацiї. 29 липня 1939 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛИНСЬКИЙ Федiр Йосипович, 1903 р. на-
родження, х. Максимихин, Семенiвський р-н Чернi-
гiвської  обл., українець, освiта середня. Проживав 
у м.Стахановi, технiчний iнспектор шахти "Ника-
нор". Арештований 17 березня 1942 року за звину-
ваченням у причетностi до агентури нiмецьких роз-
вiдорганiв. 11 серпня 1944 року УНКДБ по Луган-
ськiй  обл. справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГЛИНЯНИЙ Михайло Якович, 1901 р. на-
родження, х. Паливода, Нiжинський р-н Чернiгiвсь-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, робiтник шахти № 1-2 "Нова Голубiв-
ка". Арештований 14 травня 1945 року за звинува-
ченням в антирадянських дiях. 30 грудня 1945 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛИЧЕНКО Василь Iванович, 1909 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 9 липня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГЛОБА Василь Йосипович, 1927 р. народ-
ження, с.Верблюжка Новгородкiвського р-ну Кiро-
воградської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськра-
ди, робiтник шахти № 26-44. Луганським обласним 
судом 28 жовтня 1953 року засуджений до 25 р. по-
збавлення волi. 26 сiчня 1955 року Верховним су-
дом УРСР мiру покарання знижено до 5 р.  Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ГЛОБА Трохим Iванович, 1887 р. народжен-
ня, х. Березiвка, Полтавський р-н Полтавської  обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м.Лисичан-
ську, начальник штабу протиповiтряної оборони 
Сєверодонецької ДРЕС. Арештований 30 сiчня 
1935 року за звинуваченням в дезiнформацiї орга-
нiв НКВС. 16 лютого 1935 року справу припинено,       
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ГЛОД Денис Спиридонович, 1896 р. народ-
ження, с.Власiвка, Днiпропетровська  обл., украї-
нець, освiта вища. Проживав у м.Луганську, викла-
дач iнституту господарникiв. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ГЛОД Марiя Федотiвна, 1896 р. народжен-
ня, с.Запсiлля Полтавського р-ну Полтавської  обл., 
українка, освiта вища. Проживала в м.Луганську, 
вчителька школи № 3. Постановою Особливої нара-
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ди при НКВС СРСР вiд 8 квiтня 1944 року вислана 
за межi України. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГЛОТОВ Гаврило Iванович, 1884 р. народ-
ження, с.Биково Лiвенського р-ну Орловської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, робiтник шахти iм.Пари-
зької комуни. Арештований 27 жовтня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 сiчня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ГЛОТОВ Панас Петрович, 1912 р. народ-
ження, с.Софiївка Сватiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, вибiй-
ник шахти iм.Войкова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 17 листопада 1943 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГЛОТОВ Тимофiй Прокопович, 1915 р. на-
родження, с.Глотiвка Троїцького р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
вiддiлення зв'язку 3 стрiлецького батальйону. Вiй-
ськовим трибуналом 60 окремої стрiлецької брига-
ди 27 жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГЛУХАНИЧ Андрiй Васильович, 1922 р. 
народження, с.Ракошин Мукачiвської округи Закар-
патської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Первомайську, тесляр будконтори тресту 
"Луганськпромжитлобуд". Луганським обласним 
судом 5 вересня 1952 року засуджений до 25 р. по-
збавлення волi. Верховним судом УРСР 29 сiчня 
1955 року  строк покарання знижено до 7 р.  Реабi-
лiтований у 1990 роцi.    

ГЛУХОВ Микола Михайлович, 1910 р. на-
родження, м.Перевальськ, українець, освiта н/сере-
дня. Вiйськовослужбовець, рядовий 88 окремого 
полку зв'язку. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 21 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 12   березня 1942 року. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ГЛУШЕНКОВ Феодосiй Федорович, 1878 р. 
народження, с.Русаново Лихвiнського р-ну Москов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Лисичанську, не працював. 
Арештований 9 серпня 1938 року  за пiдозрою у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
16 сiчня 1939 року справу припинено за вiдсутнiс-
тю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.  

ГЛУШЕЦЬ Федiр Сидорович, 1910 р. на-
родження, с.Новоандрiївка Бiлопiльського р-ну 
Харкiвської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, електрослюсар шахти            
№ 3-3-бiс. Арештований 15 листопада 1935 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 1 квiтня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГЛУШКО Василь Харитонович, 1891 р. на-
родження, с.Безручки Полтавського р-ну Полтавсь-
кої  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Перевальську, начальник транспортного цеху 
тресту "Ворошиловвугiлля". Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР 6 вересня 1938 року за-

суджений до розстрiлу i того ж дня страчений. Реа-
бiлiтований у 1970 роцi.    

ГЛУШКО Микола Трохимович, 1918 р. на-
родження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий запасного 31 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 10 запасної стрiлецької бригади 22 
вересня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУШКО Панас Якович, 1893 р. народжен-
ня, с.Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Розкiшному, робiтник 
Луганського м'ясокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 26 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ГЛУШКОВ Дмитро Михайлович, 1895 р. 
народження, с.Стара Карачиха, Пензенська  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського   
р-ну, десятник Олексiївського пiщаного кар'єру. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 2 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГЛУШКОВ Федiр Iванович, 1907 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта середня. Вiй-
ськовослужбовець, технiк-iнтендант 2 рангу, нача-
льник iнтендантської служби 141 мiнометного пол-
ку. Арештований 4 грудня 1942 року за пiдозрою у 
намiрi перейти на бiк ворога. 3 лютого 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУШКОВА Валентина Дмитрiвна, 1911 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського       
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Чу-
гинцi, колгоспниця к-пу "Ударник". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 16 вересня 
1944 року вислана за межi України як член сiм'ї ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.   

ГЛУШПЕНКО Дар'я Iванiвна, 1896 р. наро-
дження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Краснорi-
ченському, домогосподарка. Постановою Особли-
вої наради при НКВС СРСР вiд 15 квiтня 1944 року 
як мати репресованого за звинуваченням у зрадi Ба-
тькiвщини вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1991 роцi.   

ГЛУШПЕНКО Iван Андрiйович, 1891 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорi-
ченському, колгоспник к-пу iм.Молотова. Постано-
вою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 
квiтня 1944 року як батько репресованого за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ГЛУЩАК Казимир Антонович, 1894 р. на-
родження, с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
партизан". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    
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ГЛУЩАК Михайло Антонович, 1899 р. на-
родження, с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
партизан". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

ГЛУЩАК Олександр Францович, 1896 р. 
народження, с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнниць-
кої  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
м'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Блюхера. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛУЩАК Павло Войцехович, 1894 р. на-
родження, с.Вiйтiвцi Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Царiвка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
партизан". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГЛУЩЕВСЬКИЙ Григорiй Павлович,  
1892 р. народження, с.Плотина Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, лiсоруб Красноярського лiсни-
цтва. Арештований 24 квiтня 1943 року за звинува-
ченням у тому, що пiд час окупацiї служив у   полi-
цiї. 7 червня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Андрiй Сергiйович, 1893 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Круглому, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 25 листопада 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 травня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Василь Павлович, 1923 р. на-
родження, с.Данилiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Новодер-
кул Данилiвської сiльради Бiловодського р-ну, 
учень 10-го класу. Луганським обласним судом 10 
травня 1941 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Володимир Лукич, 1925 р. на-
родження, с.Лашiвка Первомайського р-ну Одесь-
кої  обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
с.Сабiвка Слов'яносербського р-ну, шофер райкон-
тори "Головвторчормету". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 4 вересня 1953 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Григорiй Михайлович,     
1875 р. народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Круглому, 
селянин-одноосiбник. У червнi 1931 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Дмитро Максимович, 1884 р. 
народження, с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Микола-
ївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 квiтня 1930 ро-

ку висланий за межi Украни. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЛУЩЕНКО Iван Дмитрович, 1907 р. на-
родження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Софiїв-
ський Краснолуцької мiськради, рахiвник шахти   
№ 10-10-бiс. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 14-15 сiчня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГЛУЩЕНКО Iван Онисимович, 1884 р. на-
родження, с.Калинiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калинiвцi, гра-
бар на роз'їздi Гончарiвка Пiвнiчно-Донецької залi-
зницi. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 15 листопада 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Ксенiя Сергiївна, 1903 р. на-
родження, м.Стаханов, українка, освiта початкова. 
Проживала в с.Сокiльники Слов'яносербського      
р-ну, колгоспниця к-пу "Червоний Перекоп". Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по Донецькій  обл. 
22 липня 1941 року засуджена до розстрiлу. Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР 20 серпня 
1941 року розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Кузьма Данилович, 1898 р. 
народження, с.Трипiлля Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької  обл.), украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Трипiллi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 13 грудня 1931 року   
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГЛУЩЕНКО Леонтiй Никанорович,     
1898 р. народження, смт Маркiвка, українець, освi-
та початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий госп-
роти адмiнiстративно-господарського вiддiлу Пiв-
денного фронту. Арештований 11 травня 1942 року 
за звинуваченням у втратi секретних штабних доку-
ментiв. 18 липня 1942 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Матвiй Федорович, 1877 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, селянин-
одноосiбник. Арештований 25 листопада 1930 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшен-
ня у справi немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Михайло Григорович, 1887 р. 
народження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кризькому, се-
лянин-одноосiбник. Народним судом Мiловського 
р-ну 4 сiчня 1933 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Оврам Феоктистович, 1900 р. 
народження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, возiй-приватник. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Олександр Миколайович, 
1914 р. народження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кризько-
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му, помiчник бригадира тракторної бригади к-пу 
"13 рокiв Жовтня". 7 липня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйсько-
вої частини 1080 засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 21 липня 1942 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Олексiй Андрiйович, 1909 р. 
народження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, шофер "Союзрадгосптрансу". 7 липня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 21 липня 1942 року. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Панас Онисимович, 1892 р. 
народження, с.Калинiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калинiвцi, сто-
рож зал.ст. Сватове. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 15 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Пантелiй Леонтiйович,     
1908 р. народження, с.Трипiлля Попаснянського    
р-ну (згодом Артемiвського р-ну Донецької  обл.), 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Но-
воайдар, комбайнер зернорадгоспу "Новоайдарсь-
кий". Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнi-
зону, Росiйська Федерацiя, 12 серпня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Сидiр Григорович, 1907 р. на-
родження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 12 
березня 1930 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Спиридон Степанович,     
1880 р. народження, с.Олексiївка Новоайдарського 
р-ну, українець.  Проживав у м.Луганську, двiрник 
технiкуму фiзкультури. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Трохим Миколайович,     
1873 р. народження, смт Маломиколаївка Антраци-
тiвського р-ну, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Маломиколаївцi, не працював. Донецьким об-
ласним судом 9 травня 1936 року засуджений до     
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Трохим Федорович, 1911 р. 
народження, с.Кризьке Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 19 окремого батальйону. Вiйськовим трибуна-
лом 9 запасної стрiлецької бригади 12 травня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Феодосiй (Федосiй) Григоро-
вич, 1898 р. народження, с.Кризьке Маркiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Червона Зiрка Мiловського р-ну, тесляр к-пу "Но-
ва спiлка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

ГЛУЩЕНКО Якiв Максимович, 1902 р. на-
родження, с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Микола-

ївцi, садiвник к-пу "Бiльшовик". Арештований 12 
вересня 1935 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 4 листопада 1935 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГЛУЩУК Михайло Семенович, 1925 р. на-
родження, с.Смаржинцi Погребищенського р-ну 
Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Бiле Лутугинського р-ну, прохiдник 
шахти № 3. Вiйськовим трибуналом Київського 
вiйськового округу 24-26 листопада 1948 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 15 травня 1956 
року Верховним судом СРСР строк покарання зни-
жено до 15 р. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГЛЯНЕНКО Олександр Гнатович, 1908 р. 
народження, с.Брусiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 969 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом Пiвденного фронту 9 березня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ГЛЯНЧЕНКО Семен Iванович, 1885 р. на-
родження, с.Бутурлiновка Бутурлiновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської  обл. 20 сiчня 1945 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГНАП Каспер Францович, 1892 р. народ-
ження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнницької  
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Преобра-
женне Сватiвського р-ну, селянин-одноосiбник. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНАС Карл Фердiнандович, 1915 р. народ-
ження, с.Прутiвка Дзержинського р-ну Житомирсь-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бу-
лавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГНАС Фердiнанд Фрiдрiхович, 1876 р. на-
родження, с.Прутiвка Дзержинського р-ну Жито-
мирської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Булавинiвка Новопсковського р-ну, колгоспник  
к-пу iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНАТЕНКО Iван Андрiйович, 1893 р. на-
родження, с.Носачiв Смiлянського р-ну Київської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, старший авiатехнiк Луганської вiйськової 
школи пiлотiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГНАТЕНКО Iван Васильович, 1891 р. на-
родження, с.Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Луб'янцi, 
сторож к-пу "XVII партз'їзд". Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Пiвденного фронту 10 березня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГНАТЕНКО Мусiй Iванович, 1913 р. народ-
ження, с.Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, украї-
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нець, неписьменний. Проживав у Луб'янцi, колгос-
пник к-пу "Москва-Донбас". Луганським обласним 
судом 16 вересня 1941 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГНАТЕНКО Федот Кирилович, 1910 р. на-
родження, с.Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Луб'янцi, 
колгоспник к-пу "Москва-Донбас". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГНАТЮК Антон Мефодiйович, 1911 р. на-
родження, с.Великий Скнит Славутського р-ну Вiн-
ницької  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, кра-
вець к-пу iм.Кагановича. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГНАТЮК Макар Мефодiйович, 1914 р. на-
родження, с.Великий Скнит Славутського р-ну Вiн-
ницької  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Бiрюкове Свердловської мiськради, кол-
госпник к-пу iм.Кагановича. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГНАТЮК Никанор (Никифор) Андрiйо-
вич, 1899 р. народження, с.Пихтiї Грицiвського     
р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Мирна Долина Попаснянського    
р-ну, робiтник радгоспу "Мирна долина". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 28 грудня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГНЄДIН (ГНЕЙДIН) Давид Давидович, 
1892 р. народження, к.Нейгофнунг Бердянського 
повiту Таврiйської губернiї, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Красний Колос Ровенькiвської 
мiськради, рахiвник к-пу iм.Комiнтерну. Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 31 жо-
втня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1962 роцi.    

ГНЄДОВ Василь Федорович, 1902 р. народ-
ження, с-ще шахти "Лiдiївка", Донецька  обл., ук-
раїнець, освiта початкова. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Ровеньки, завiдуючий вiд-
дiлом райвиконкому. Арештований 31 серпня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 
листопада 1935 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1935 роцi.  

ГНЄДОВ Iван Йосипович, 1904 р. народ-
ження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськ-
ради, українець, освiта початкова. Проживав у   
м.Антрацитi, слюсар вагоноремонтного пункту 
зал.ст. Антрацит. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Доне-
цької залiзницi 28 серпня 1937 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГНЄДОВ Йосип Тимофiйович, 1879 р. на-
родження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської 
мiськради, українець, неписьменний. Проживав у 
м.Антрацитi, не працював. Арештований 2 грудня 
1933 року  за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 сiчня 1934 року 

справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГНЄДОВ Петро Михайлович, 1873 р. народ-
ження, с.Панькiвка Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
кочегар з-ду iм.Рудя. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 23 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНЄТНЄВ Андрiй Iванович, 1890 р. народ-
ження, с.Гризлово Долгоруковського р-ну Орловсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, робiтник шахти 
iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

ГНИДА Василь Петрович, 1889 р. народ-
ження, с.Третякiвка Бiловодського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у кол.с.Новодеркул Дани-
лiвської сiльради Бiловодського р-ну, робiтник ко-
незаводу № 63 iм.Постишева. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 31 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНИДА Григорiй Дем'янович, 1904 р. на-
родження, с.Третякiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Третякiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 29 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
червня 1931 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГНИДА Йосип Федорович, 1871 р. народ-
ження, с.Третякiвка Бiловодського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Третякiвцi, iнвалiд, не 
працював. Народним судом Бiловодського р-ну 2 
лютого 1933 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГНИДА Никанор Єгорович, 1893 р. народ-
ження, с.Третякiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Луганським обласним судом 20 листопада 
1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГНИДЕНКО Андрiй Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Успенка Байчуровського р-ну Вороне-
зької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, десятник 
шахти iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 11 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНИДЕНКО Михайло Терентiйович,     
1903 р. народження, с.Литвинiвка Бiловодського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, слюсар шахти № 1-бiс "Криворiжжя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ГНИДЕНКО Никифор Дмитрович, 1888 р. 
народження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
слюсар-водопровiдник житлового вiддiлу рудоуп-
равлiння "Криворiзьке". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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ГНИЛИЦЬКИЙ Володимир Iванович,   
1879 р. народження, с.Артемiвка, Донецька  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ново-
дар'ївка Ровенькiвської мiськради, вагар зал.ст. Да-
р'ївка. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
29 сiчня 1930 року ухвалено постанову про вислан-
ня за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНИЛИЦЬКИЙ Iван Михайлович, 1922 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 10 окремого батальйону. Вiйськовим трибуна-
лом Новоросiйської вiйськово-морської бази 2 гру-
дня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ГНИЛИЦЬКИЙ Iларiон Павлович, 1881 р. 
народження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, кучер з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНИЛИЦЬКИЙ Михайло Дем'янович,  
1897 р. народження, с.Олексiївка Новоайдарського 
р-ну, українець.  Проживав у м.Луганську, вiзник 
артiлi "Луганськтранспорт". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 10 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГНИЛИЦЬКИЙ Никифор Кирилович,  
1883 р. народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй  обл. 21 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГНИЛИЦЬКИЙ Олександр Якович, 1909 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiв-
ка Попаснянського р-ну, машинiст екскаватора 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.  

ГНИЛИЦЬКИЙ Петро Олексiйович,     
1902 р. народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
охоронник Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГНИЛИЦЬКИЙ Степан Якович, 1905 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiв-
ка Попаснянського р-ну, машинiст екскаватора 
крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.  

ГНИЛОБОК Микола Федорович, 1901 р. 
народження, смт Новопсков, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Новопсковi, селянин-одно-
осiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 8 жовтня 1931 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГНИЛОБОКОВ Федiр Панасович, 1881 р. 
народження, кол.х. Бiрюк, Бiлокуракинський р-н, 
українець, неписьменний. Проживав за мiсцем на-
родження, селянин-одноосiбник. Арештований 19 

березня 1931 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 1 червня 1931 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГНИЛОБОКОВ-КЛIХ Франц Андрiйович, 
1889 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у смт Новопсков, робiтник райшлях-
вiддiлу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ГНИЛОСИР Петро Олександрович, 1914 р. 
народження, с.Котельва Котелевського р-ну Полта-
вської  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
с.Вишневе Старобiльського р-ну, завiдуючий мед-
пунктом радгоспу iм.Шевченка. 26 травня 1942 ро-
ку Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до роз-
стрiлу. 7 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ГНИПА Григорiй Вiкторович, 1904 р. на-
родження, с.Олексiївка Сахновщинського р-ну Хар-
кiвської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Зоринську Перевальського р-ну, бурильник 
шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй  обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Страчений 27 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГНIЗДИЛО Данило Харлампович, 1887 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у с.Городище Бiловодського р-ну, голова     
к-пу iм.Будьонного. Репресований двiчi. 28 березня 
1933 року порушено справу за звинуваченням у са-
ботажi. 8 липня 1933 року справу припинено за ма-
лозначнiстю. 25 грудня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках. 

ГНIЗДИЛОВ Василь Кузьмич, 1897 р. на-
родження, с.Кошелiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кошелiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 17 травня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 вересня 
1932 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГНIЗДИЛОВ Григорiй Семенович, 1897 р. 
народження, с.Кошелiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кошелiвцi, бри-
гадир к-пу iм.Шевченка. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 квiтня 1944 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГНОЙОВИЙ Андрiй Данилович, 1860 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 4 березня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
квiтня 1930 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ГНОЙОВИЙ Гнат Сидорович, 1879 р. на-
родження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
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гiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 року засуджений до   
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГНОЙОВИЙ Григорiй Андрiйович, 1896 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГНОЙОВИЙ Iван Антонович, 1895 р. на-
родження, м.Гiрське Первомайської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Тош-
кiвка Первомайської мiськради, крiпильник шахти 
№ 14 "Тошкiвка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГНОЙОВИЙ Харитон Данилович, 1899 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новобiлiй, 
без певних занять. Арештований 27 сiчня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 квiт-
ня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ГНОТ Микола Iванович, 1880 р. народжен-
ня, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької  
обл., поляк, неписьменний. Проживав у с.Голубiвка 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Нова грома-
да". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГНУТИЙ (ГНУТОВ) Захар Микитович, 
1893 р. народження, с.Заайдарiвка Новопсковського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Заай-
дарiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 19 березня 1930 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 13 лис-
топада 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГНУТОВ Iван Дем'янович, 1880 р. народ-
ження, с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у Чугинцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 квiтня 1931 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГНУТОВ Микола Тимофiйович, 1909 р. на-
родження, с.Подстепне Нижньочирського р-ну Вол-
гоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, шофер 
загону зв'язку № 2139. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 16 травня 1944 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

ГНУТОВ Пантелiй Якович, 1908 р. народ-
ження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, росi-
янин, освiта початкова. На час арешту член ВКП(б). 
Проживав у смт Станично-Луганське, сторож 
зал.ст. Кiндрашiвська. Вiйськовим трибуналом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 4 липня 1944 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

ГНУТОВ Тарас Макарович, 1891 р. народ-
ження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освіта початкова. Проживав у с.Малинове 

Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 
сiчня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОБЕЛОВ Павло Семенович, 1894 р. народ-
ження, с.Кiнськi Роздори Пологiвського р-ну Запо-
рiзької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, слюсар з-ду гiрничих iнструментiв. 
Луганським обласним судом 27 лютого 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 24 травня 1941 року роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.  

ГОБЕЛОВА Тетяна Михайлiвна, 1903 р. на-
родження, м.Київ, українка, освiта початкова. Про-
живала в м.Луганську, домогосподарка. Лугансь-
ким обласним судом 27 лютого 1941 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 
роцi.  

ГОБЕРМАН Мойсей Iсакович, 1900 р. на-
родження, м.Мiнськ, Бiлорусь, єврей, освiта вища. 
Проживав у м.Стахановi, головний iнженер шахти 
iм.Iллiча. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ГОВИЦЬКИЙ Євген Лукич, 1899 р. народ-
ження, с.Пiщане Ольгопiльського р-ну Вiнницької  
обл., українець, освiта вища. Проживав у с.Калми-
кiвка Мiловського р-ну, шкiльний учитель. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 26 
березня 1944 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1991 роцi.  

ГОВОРОВ Василь Миколайович, 1903 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Лисичанську, помiчник головно-
го iнженера шахти № 14-17. Арештований 20 люто-
го 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 27 серпня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОВОРОВ Микола Миколайович, 1892 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Лисичанську, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОВОРОВ Савелiй Якович, 1887 р. народ-
ження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Верхня Орiхi-
вка Лутугинського р-ну, робiтник кам'яного кар'є-
ру. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 10 
березня 1933 року ухвалено постанову про вислан-
ня за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОВОРУН Абрам Васильович, 1888 р. на-
родження, с.Олександродар Криворiзького р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
колгоспник к-пу "Бiльшовицький шлях". Арештова-
ний 14 сiчня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 11 лютого 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОВОРУН Андрiян Оксентiйович, 1892 р. 
народження, с.Олександродар Криворiзького р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта середня. 
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Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, 
бухгалтер селищної лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОВОРУН Феодосiй Омелянович, 1881 р. 
народження, с.Олександродар Криворiзького р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Адрiанопiль Перевальського р-ну, 
колгоспник к-пу "Бiльшовицький шлях". Лугансь-
ким обласним судом 27 березня 1941 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

ГОВОРУХА Артем Данилович, 1900 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта середня. Проживав у Бiрюковому, 
механiк шахти "Серго". Вiйськовим трибуналом 2 
армiї 3 травня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОВОРУХА Валентин Iванович, 1913 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Арештований 1 грудня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до повс-
танської органiзацiї. 24 грудня 1933 року з-пiд вар-
ти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОВОРУХА Єгор Степанович, 1911 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, не 
працював. Арештований 6 грудня 1933 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
повстанської органiзацiї. 25 грудня 1937 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення з реа-
бiлiтацiєю.   

ГОВОРУХА Микола Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у Дяковому, шкiль-
ний учитель. Вiйськовим трибуналом 5 танкової ар-
мiї 21 березня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОВОРУХА-ОТРОК Олександр Павлович, 
1880 р. народження, с.Iвахникiв Лохвицького р-ну 
Полтавської  обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Перевальську, виконроб рудника "Парко-
муна". Арештований 28 жовтня 1933 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 21 лютого 1934 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОВОРУХА Онисiя Максимiвна, 1902 р. 
народження, м.Красний Сулiн Ростовської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, не працювала. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 14 червня 1943 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

ГОВОРУХА Степан Iллiч, 1870 р. народ-
ження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, конюх 
тресту "Пiвденжитлобуд". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОВОРУХIН Iван Дмитрович, 1885 р. на-
родження, ст-ця Усть-Хоперська Серафимовицько-
го р-ну Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, 

росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ровень-
ки, без певного мiсця роботи. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської  обл. 29 вересня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.  

ГОВОРУХIН Микола Семенович, 1899 р. 
народження, х. Рибний, Серафимовицький р-н Вол-
гоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка Антра-
цитiвського р-ну. Донецьким обласним судом 31 
сiчня 1938 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. 16 квiтня 1941 року Верховним судом УРСР 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.  

ГОВОРУХIН Олексiй Iванович, 1889 р. на-
родження, ст-ця Усть-Хоперська Серафимовицько-
го р-ну Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, тесляр мiськхарчоторгу. Луганським обласним 
судом 3 березня 1941 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

ГОВОРУХIН Павло Олександрович,     
1882 р. народження, х. Новоцарицинський, Перела-
зовський р-н Волгоградської  обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонської мiськради, тимчасово не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 7 травня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОВОРУХIН Потап Федорович (Федото-
вич), 1882 р. народження, х. Жирковський, Серафи-
мовицький р-н Волгоградської  обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Власiвка Краснодонського р-ну, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 7 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОВОРУХIНА Олександра Несторiвна, 
1888 р. народження, х. Новоцарицинський, Перела-
зовський р-н Волгоградської  обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянка, неписьменна. Проживала в с.Власi-
вка Краснодонського р-ну, домогосподарка. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 7 
травня 1942 року засуджена до 7 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ГОВТВА Євген Петрович, 1903 р. народ-
ження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка По-
паснянського р-ну, робiтник крейдяного кар'єру 
Лисичанського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОВТВА Єфросинiя Корнiївна, 1884 р. на-
родження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в с.Кам'янка 
Старобiльського р-ну, колгоспниця к-пу "Комсомо-
лець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 ли-
стопада 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГОВТВА Йосип Петрович, 1911 р. народ-
ження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, колгоспник 
к-пу "Комсомолець". Вiйськовим трибуналом 35 
району авiацiйного базування 19 грудня 1941 року 
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засуджений до розстрiлу. Страчений 25 грудня 
1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГОВТВА Петро Iванович, 1890 р. народжен-
ня, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Кам'янцi, тесляр к-пу 
"Комсомолець". Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 17 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГОВТВIНА Ольга Павлiвна, 1909 р. народ-
ження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала у смт Станично-
Луганське, не працювала. Луганським обласним су-
дом 26 квiтня 1951 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ГОВТВ'ЯН Андрiй Арсентiйович, 1898 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Новоох-
тирка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Но-
ве село". Арештований 6 листопада 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 берез-
ня 1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

ГОГЕНШТЕЙН Бернгард Рудольфович, 
1907 р. народження, с.Стара Буда Пулинського р-ну 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, конюх к-пу "Но-
ве життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОГЕНШТЕЙН Фрiдрiх Карлович, 1888 р. 
народження, с.Кошелiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кабичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"12-а рiчниця Жовтня". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОГОЛЬ Семен Павлович, 1898 р. народ-
ження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, коваль Штердресу. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 31 липня 1937 ро-
ку засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1961 роцi.  

ГОГОМАН Пилип Кирилович, 1910 р. на-
родження, с.Шершенцi Кодимського р-ну Одеської  
обл., молдаванин, освiта початкова. Проживав у 
смт Ящикове Перевальського р-ну, робiтник шахти 
№ 9. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 9 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Август Августович, 1911 р. на-
родження, смт Ленiнське Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Ленiнському, 
крiпильник шахти № 9. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Антон Августович, 1882 р. на-
родження, Красноградський р-н Полтавської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Ленiнсь-

ке Свердловської мiськради, завгосп радгоспу "Чер-
воний маяк". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1965 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Антон Петрович, 1906 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, моторист к-пу iм.Тель-
мана. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Доне-
цької  обл. 1 серпня 1941 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Валентин Олександрович,   
1911 р. народження, м.Красний Луч, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у Красному Лучi, слюсар ша-
хти iм.XI рiчницi Жовтня. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 14 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Iван Iванович, 1912 р. народ-
ження, кол.к.Мiсарош Бiлогорiвської селищної Ра-
ди Попаснянського р-ну, нiмець.  Проживав у с.Бу-
лгакiвка Кремiнського р-ну, шкiльний учитель. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Йосип Петрович, 1893 р. народ-
ження, к.Куце Красноградського р-ну Полтавської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
ний Луч, сторож к-пу iм.Тельмана. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 22 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Катерина Якiвна, 1898 р. народ-
ження, к.Куце Красноградського р-ну Полтавської  
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в 
м.Красний Луч, колгоспниця к-пу iм.Тельмана. 
Арештована 20 листопада 1937 року як дружина ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
27 лютого 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1938 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Микола Петрович, 1897 р. на-
родження, к.Куце Красноградського р-ну Полтавсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Реп-
ресований двiчi. Арештований 17 листопада 1933 
року за пiдозрою у приналежностi до контрреволю-
цiйної повстанської органiзацiї. 4 сiчня 1934 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнений. 14 листопада 1937 року Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1967 
роках. 

ГОДЗЕЛIХ Олександр Петрович, 1887 р. 
народження, к.Куце Красноградського р-ну Полтав-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, тесляр к-пу iм.Тельмана. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 7 жовтня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Петро Петрович, 1894 р. народ-
ження, к.Куце Красноградського р-ну Полтавської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
ний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 14 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Петро Федорович, 1880 р. на-
родження, к.Мар'янiвка, Днiпропетровська  обл., 
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нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, тесляр к-пу iм.Тельмана. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Рiка Мартинiвна, 1910 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмкеня, неписьменна. Про-
живала в Красному Лучi, колгоспниця к-пу iм.Тель-
мана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 лис-
топада 1942 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1962 роцi.  

ГОДЗЕЛIХ Якiв Августович, 1913 р. народ-
ження, смт Ленiнське Свердловської мiськради, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Ленiнському, 
врубмашинiст шахти № 9. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ГОДIЯК Петро Филимонович, 1917 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у смт Фрунзе Слов'яносербсько-
го р-ну, токар депо Сентянiвка. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 15 червня 1938 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1952 роцi.  

ГОДЛЕВСЬКИЙ Владислав Матвiйович, 
1894 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, комiрник ресторану 
при кiнотеатрi "Жовтень". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОДЛIН Микита Тимофiйович, 1895 р. на-
родження, сл. Никаноровка Мiллеровського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, крiпильник 
Криворiзького рудника. Арештований 25 червня 
1938 року за звинуваченням у шкiдництвi. 8 верес-
ня 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.  

ГОДОВАНЕЦЬ Нестор Михайлович,     
1911 р. народження, смт Солотвине Богородчансь-
кого р-ну Станiславської  обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 12 липня 1943 року засуджений до 15 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОДОВАНЕЦЬ Омелян Михайлович,   
1903 р. народження, Польща, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Комишне Станично-Луган-
ського р-ну, селянин-одноосiбник. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 20 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДУНОВ Микита Пилипович, 1905 р. на-
родження, х. Солонцовський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, бiлорус, 
освiта початкова. Проживав у смт Щотове Антра-
цитiвської мiськради, стрiлочник зал.ст. Щотове. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОДШИН Лейба Iсакович, 1903 р. народ-
ження, с.Бобровий Кут Калiнiндорфського р-ну 
Миколаївської  обл., єврей. Проживав у м.Стаха-
новi, моторист пожежної команди. "Трiйкою" 

УНКВС по Донецькiй  обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЖЕНКО Олександр Якович, 1897 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, бухгалтер 
райконтори "Заготсiно". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до ви-
слання за межi України. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЙДЕНКО Леонтiй Iллiч, 1892 р. народ-
ження, смт Лозно-Олександрiвка Бiлокуракинсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Лозно-Олександрiвцi, без певних занять. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 7 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 березня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЙДЕНКО-КАПКIНА Марiя Iванiвна, 
1923 р. народження, смт Лозно-Олександрiвка Бiло-
куракинського р-ну, українка, освiта середня. Про-
живала в м.Стахановi, домогосподарка. Луганським 
обласним судом 14 листопада 1946 року засуджена 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ГОЛАВСЬКИЙ Гнат Йосипович, 1879 р. 
народження, с.Баришiвка Баришiвського р-ну Київ-
ської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шульгинка Старобiльського р-ну, колгоспник     
к-пу iм.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОЛГЕР Петро Якович, 1876 р. народження, 
смт Ямпiль Ямпiльського р-ну Вiнницької  обл., єв-
рей, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
сторож з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛДА Прокiп Тарасович, 1882 р. народ-
ження, с.Глафирiвка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Глафирiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛДА Семен Прокопович, 1923 р. народ-
ження, с.Глафирiвка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
токар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 11 квiт-
ня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
25 березня 1947 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР строк покарання знижено до 4 р.,   
з ув'язнення звiльнений. Реабiлiтований у 1958 ро-
цi.  

ГОЛЕВ Iван Iванович, 1919 р. народження, 
смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у Нижнiй Дуванцi, колго-
спник к-пу "Маяк соцiалiзму". Арештований 7 лю-
того 1943 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам. 6 липня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛЕМБIЙОВСЬКА Ангелiна Олексiївна, 
1894 р. народження, м.Зимогiр'я Слов'яносербсько-
го р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
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м.Луганську, домогосподарка. Арештована 19 жов-
тня 1937 року як дружина репресованого i така, що 
допускала антирадянськi висловлювання. Рiшення 
у справi немає. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ГОЛЕМБIЙОВСЬКИЙ Адам Францович, 
1899 р. народження, м.Варшава, Польща, поляк, ос-
вiта середня. Проживав у м.Рубiжне, директор кур-
сiв при ФЗУ хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.   

ГОЛЕМБIЙОВСЬКИЙ Андрiй Антонович, 
1897 р. народження, Мархлевський р-н Київської  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Шулi-
кiвка Бiловодського р-ну, тесляр к-пу iм.Луначарсь-
кого. Особливою нарадою при НКВС СРСР 14 гру-
дня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛЕМБIЙОВСЬКИЙ Казимир Йосипо-
вич, 1885 р. народження, Польща, поляк, освiта по-
чаткова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Луганську, начальник ливарної групи вiддiлу ор-
ганiзацiї працi з-ду iм.Жовтневої революцiї. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 жо-
втня 1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОЛЕМБIЙОВСЬКИЙ Карпо Миколайо-
вич, 1875 р. народження, с.Орiхiвка Лутугинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фащiвка Антрацитiвського р-ну, селянин-одноосiб-
ник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГОЛЕМБIЙОВСЬКИЙ Олександр Андрi-
йович, 1885 р. народження, с.Педоси Погребищен-
ського р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Успенка Лутугинського  
р-ну, кочегар шахти iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЕНЄВ Лев Давидович, 1909 р. на-
родження, х. Фомихiнський, Серафимовицький р-н  
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, стволовий шахти № 7-8. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 
роцi.   

ГОЛЕНКО Дмитро Омелянович, 1875 р. на-
родження, с.Жовтневе Сватiвського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Жовтневому, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1931 року    
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛЕНКО Iван Миколайович, 1917 р. на-
родження, с.Райгородка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, єф-
рейтор 17 прикордонного загону вiйськ НКВС. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Брянського фро-
нту 14 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.   

ГОЛЕЦЬ Войцех Йосипович, 1888 р. народ-
ження, с.Шаровечка Проскурiвського р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Iллiнка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Шлях 
до соцiалiзму". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОЛИДОВИЧ Дмитро Лук'янович, 1888 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Долинiвка Антрацитiвського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний рiльник". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 26 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛИЗДРА Дмитро Савелiйович, 1900 р. 
народження, с.Менчикури Веселiвського р-ну Запо-
рiзької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, пресувальник з-ду iм.Артема. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 серпня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОЛИК Дiонiсiй Павлович, 1926 р. народ-
ження, с.Поляна Хотинського р-ну Чернiвецької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ве-
рхньошевирiвка Краснодонського р-ну, вибiйник 
шахти № 21. Луганським обласним судом 17 черв-
ня 1959 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
12 квiтня 1966 року Верховний суд УРСР знизив 
строк покарання до 3 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛИКОВ Iван Семенович, 1908 р. народ-
ження, м.Брянка, росiянин, освiта середня. Прожи-
вав у Брянцi, начальник дiльницi шахти № 12. Реп-
ресований двiчi. Арештований 6 листопада 1937 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контрре-
волюцiйної троцькiстської органiзацiї. 22 лютого 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Луганським об-
ласним судом 19 грудня 1946 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1970 роках. 

ГОЛIН Iван Мартинович, 1897 р. народжен-
ня, Таганрозький р-н Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, завiдуючий фермою к-пу iм.Тель-
мана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 жов-
тня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОЛIН Карл Мартинович, 1905 р. народ-
ження, м.Макiївка Донецької обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, колгоспник 
к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛIНА Марiя Федорiвна, 1899 р. народ-
ження, к.Шенфельд Марiупольського р-ну Донець-
кої  обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в 
м.Красний Луч, колгоспниця к-пу iм.Тельмана. 
Арештована 22 листопада 1937 року як дружина ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
27 лютого 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ГОЛIУС Мирон Макарович, 1889 р. народ-
ження, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Олексiївцi, се-
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лянин-одноосiбник. Старобiльським окружним су-
дом 15 сiчня 1930 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГОЛIУС Юда Маркович, 1885 р. народжен-
ня, с.Олексiївка Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, без пев-
ного мiсця роботи. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до   10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛОБОРОДЬКО Iван Йосипович, 1924 р. 
народження, с.Мар'янiвка Шполянського р-ну Київ-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, бурильник шахти iм."Известий". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 31 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОЛОВ Iван Лук'янович, 1897 р. народжен-
ня, к.Василицино Писаревського р-ну Воронезької  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, лазник шахти    
№ 2 iм.ВЛКСМ. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 24 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛОВ Iван Павлович, 1902 р. народження, 
ст-ця Усть-Медведицька, Волгоградська  обл., Росi-
йська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, рахiвник шахти № 7-8. До-
нецьким обласним судом 21 сiчня 1935 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ГОЛОВ (ГОЛОВА) Петро Павлович,     
1889 р. народження, м.Серафимович Волгоградсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Вахрушеве Краснолуцької 
мiськради, прибиральник породи шахти № 7-8. 
Арештований 10 березня 1938 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 14 жовтня 1938 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

ГОЛОВ Степан Єгорович, 1911 р. народ-
ження, с.Верхня Тишанка Чигольського р-ну Воро-
незької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Про-
живав у м.Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 28 червня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛОВАНЕНКО Варвара Лаврентiївна, 
1919 р. народження, смт Слов'яносербськ, українка, 
освiта н/вища. Проживала у Слов'яносербську, сту-
дентка Харкiвського автошляхового iнституту. По-
становою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 
жовтня 1943 року вислана за межi України як соцiа-
льно небезпечний елемент. Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

ГОЛОВАНЕНКО Микола Олексiйович, 
1910 р. народження, м.Павлоград Днiпропетровсь-
кої  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Лисичанську, старший електромонтер з-ду "Дон-
сода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1957 роцi.  

ГОЛОВАНЕНКО Михайло Iванович,    
1888 р. народження, смт Калинове Попаснянського 
р-ну, українець, освiта вища. Проживав у с.Пархо-

менко Краснодонського р-ну, директор середньої 
школи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 13 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

ГОЛОВАНОВ Iван Никонович, 1917 р. на-
родження, с.Захаровка Воловського р-ну Воронезь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Алчевську, викладач курсiв 
лiкнепу при з-дi iм.Ворошилова. Донецьким облас-
ним судом 26 грудня 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОЛОВАНОВ Iван Олександрович, 1894 р. 
народження, м.Тамбов, Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у с.Вишневе Ан-
трацитiвського р-ну, не працював. 19 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
1125 засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ГОЛОВАНОВ Тихiн Гнатович, 1912 р. на-
родження, с.Паранiно Ковилкiнського р-ну Мор-
довської АРСР, Росiйська Федерацiя, мордвин, не-
письменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 9 роти 
471 стрiлецького полку. До призову проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради. Вiйсько-
вим трибуналом 73   стрiлецької дивiзiї 6 листопада 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОЛОВАНЬ Iван Васильович, 1895 р. на-
родження, с.Ганнiвка Новоархангельського р-ну 
Кiровоградської  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Золоте Первомайської мiськради, не 
працював. Арештований 16 сiчня 1942 року за зви-
нуваченням у зрадництвi. 28 травня 1942 року ви-
правданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

ГОЛОВАНЬ Наталiя Федорiвна, 1887 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Успенцi, домо-
господарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 18 червня 1942 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГОЛОВАНЬ Якiв Iванович, 1884 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Успенцi, робiтник 
шахти "Червоний Жовтень". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВАТЮК Володимир Яремович,   
1910 р. народження, с.Кривохижинцi Муровано-Ку-
риловецького р-ну Вiнницької  обл., українець, ос-
вiта н/вища. На час арешту член ВКП(б). Слухач 
школи 4-го управлiння НКВС СРСР. Арештований 
16 червня 1942 року  за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 19 ве-
ресня 1950 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВАЧ Василь Iванович, 1895 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
крiпильник шахти № 4-2-бiс. Донецьким обласним 
судом 25 липня 1937 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  
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ГОЛОВАЧ Олексiй Павлович, 1891 р. на-
родження, смт Калинове Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Калиновому, 
колгоспник к-пу "Шлях до соцiалiзму". Вiйськовим 
трибуналом 201 стрiлецької дивiзiї 8 сiчня 1942 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Страчений 24 сiчня 
1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОЛОВАЩЕНКО Олександр Васильович, 
1918 р. народження, с.Городище Бiловодського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Го-
родищi, колгоспник к-пу iм.Шевченка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 19 сiчня 
1944 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

ГОЛОВЕНКО Володимир Пантелiйович, 
1924 р. народження, с.Куньє Савинського р-ну Хар-
кiвської  обл., українець, освiта н/вища. Проживав у 
м.Луганську, студент Луганського художнього учи-
лища. Луганським обласним судом 29 квiтня 1949 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.  

ГОЛОВИНСЬКА Дар'я Назарiвна, 1915 р. 
народження, с.Червоний Жовтень Станично-Луган-
ського р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала 
в Червоному Жовтнi, колгоспниця к-пу iм.8 Берез-
ня. Арештована 7 лютого 1942 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 28 березня 1942 року 
виправдана Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл., з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтова-
на у 1942 роцi.  

ГОЛОВИНСЬКА Євдокiя Андрiївна,     
1916 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковсько-
го р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
с.Климiвка Бiлокуракинського р-ну, не працювала. 
3 квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.  

ГОЛОВИНСЬКИЙ Сергiй Макарович, 
1886 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковсько-
го р-ну, українець, освiта вища. Проживав у м.Ру-
бiжне, викладач вiйськових дисциплiн Рубiжансь-
кого хiмiко-технологiчного iнституту. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 21 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВIН Борис Леонтiйович, 1914 р. на-
родження, м.Челябiнськ, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта середня. Проживав у с.Максимiвка 
Троїцького р-ну, без певних занять. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського округу 25   
травня - 2 червня 1943 року засуджений до розстрi-
лу. Вирок виконано 8 серпня 1943 року. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.  

ГОЛОВIН Василь Iванович, 1909 р. народ-
ження, с.Казанське Нiкольського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Гiрське Первомайської мiськра-
ди, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 20 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.  

ГОЛОВIН Григорiй Євдокимович, 1895 р. 
народження, с.Клинок Карачевського р-ну Орлов-

ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Золоте Первомайської 
мiськради, начальник дiльницi шахти № 14. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛОВIН Григорiй Якович, 1892 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках,  селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 17 квiтня 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВIН Євдоким Якович, 1886 р. народ-
ження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Мiстках,  селянин-одно-
осiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 сiчня 1931 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВIН Петро Юхимович, 1889 р. народ-
ження, с.Филиповське Киржацького р-ну Влади-
мирської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова.  На час арешту член ВКП(б). Прожи-
вав у с.Кононiвка Бiловодського р-ну, колгоспник 
к-пу "Пролетар". Донецьким обласним судом 15 
серпня 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. 23 жовтня 1936 року Верховним судом УРСР 
строк покарання знижено до 3 р. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ГОЛОВIН Хома Михайлович, 1891 р. на-
родження, с-ще Турково Волоконовського р-ну 
Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник 
шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 3 грудня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛОВКIН Варфоломiй Федорович,     
1887 р. народження, с.Садки Старобiльського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Садках, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКIН Роман Федорович, 1900 р. на-
родження, с.Садки Старобiльського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Садках,  селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКIН Стефан Федорович, 1906 р. на-
родження, с.Садки Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Садках, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 8 квiтня 1930 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКО Андрiй Григорович, 1906 р. на-
родження, с.Володимирiвка, Донецька  обл., украї-
нець, освiта вища. Проживав у м.Старобiльську, 
вчитель жiночої школи. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 20 червня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1956 роцi.  

ГОЛОВКО Андрiй Лукич, 1898 р. народ-
ження, с.Семенiвка Артемiвського р-ну Донецької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
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м.Красний Луч, стволовий шахти № 4-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 27 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКО Василь Дем'янович, 1911 р. на-
родження, х. Ушаковка, Тарасовський р-н Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, десятник ме-
талургiйного з-ду iм.Ворошилова. Арештований 21 
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадянсь-
ких дiях. 19 сiчня 1933 року справу припинено,      
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВКО Григорiй Антонович, 1900 р. на-
родження, с.Муравка Постишевського р-ну Донець-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Городище Бiловодського р-ну, робiтник лiсгоспу 
"Червоний Жовтень". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКО (ГОЛОВКОВ) Iван Артемович, 
1890 р. народження, с.Благовiщенка Станично-Лу-
ганського р-ну, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Станично-Луганське, вагар зал.ст. Кiндра-
шівська. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 9 грудня 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ГОЛОВКО Iван Васильович, 1908 р. народ-
ження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Нагольчику, вантажник шахти № 25-бiс. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 гру-
дня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКО Iван Оврамович, 1884 р. народ-
ження, смт Бiле Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Краснодонi, механiк Сорокинської МТС. 
Донецьким обласним судом 20 липня 1935 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

ГОЛОВКО Iван Пантелiйович, 1912 р. на-
родження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Нагольчику, рахiвник шахти № 22-53. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 19 гру-
дня 1933 року ухвалено постанову про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВКО Максим Григорович, 1892 р. на-
родження, с.Криничне Россошанського р-ну Воро-
незької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та середня. Проживав у м.Луганську, заступник на-
чальника вiддiлу постачання з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Арештований 21 лютого 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.   
6 квiтня 1943 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВКО Марiя Матвiївна, 1890 р. народ-
ження, смт Бiлокуракине, українка, неписьменна. 
Проживала в с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
колгоспниця к-пу iм.Ленiна. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської  обл. 2 березня 1945 
року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.  

ГОЛОВКО Марiя Федорiвна, 1899 р. народ-
ження, м.Кiровоград, українка, освiта середня. Про-
живала в смт Ленiнське Свердловської мiськради, 
бухгалтер табору № 1220 НКВС. Луганським обла-
сним судом 14 вересня 1946 року засуджена до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГОЛОВКО Марфа Митрофанiвна, 1893 р. 
народження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українка, неписьменна. Без певного мiсця прожи-
вання i роботи. Донецьким обласним судом 21 квiт-
ня 1936 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГОЛОВКО Микола Андрiйович, 1914 р. на-
родження, с.Полтава Сватiвського р-ну, українець, 
освiта н/середня. Проживав у м.Лисичанську, слю-
сар з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 2 грудня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.  

ГОЛОВКО Петро Андрiйович, 1897 р. на-
родження, х. Зеленовка, Тарасовський р-н Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у с.Пiдгiрне Краснодонського  
р-ну, ветфельдшер к-пу iм.Сталiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 30 бере-
зня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОЛОВКО Федiр Сергiйович, 1890 р. на-
родження, Климовський р-н Орловської  обл., Ро-
сiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Станично-Луганське, робiтник ма-
терiального складу зал.ст. Кiндрашiвська. Лiнiйним 
судом залiзничної магiстралi Москва-Донбас 24 
лютого 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОЛОВКОВ Гаврило Никифорович,     
1893 р. народження, х. Жуковський, Тарасовський 
р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник спиртогорiлчаного з-ду. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛОВКОВ Данило Григорович, 1865 р. 
народження, с.Комишне Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Бла-
говiщенка Станично-Луганського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 23 сiчня 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ГОЛОВКОВ Iван Григорович, 1874 р. на-
родження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Благовi-
щенка Станично-Луганського р-ну,   селянин-одно-
осiбник. Арештований 15 лютого 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  22 травня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ГОЛОВКОВ Михайло Iванович, 1878 р. на-
родження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Комишно-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 травня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1997 роцi.  
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ГОЛОВКОВ Олексiй Iванович, 1913 р. на-
родження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої революцiї. Аре-
штований 1 жовтня 1937 року за пiдозрою у прина-
лежностi до агентури iноземної розвiдки. 28 грудня 
1937 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОЛОВКОВ Самiйло Петрович, 1876 р. на-
родження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Благовi-
щенка Станично-Луганського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Арештований 1 лютого 1930 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 травня 
1930 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.  

ГОЛОВНЬОВ Андрiй Степанович, 1914 р. 
народження, с.Парасковiївка Артемiвського р-ну 
Донецької  обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, слюсар 
молокозаводу. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 26 листопада 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

ГОЛОВНЬОВ Василь Iванович, 1899 р. на-
родження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Привiлля 
Лисичанської мiськради, крiпильник шахти iм.1 
Травня. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Стра-
чений 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

ГОЛОВНЬОВ Кирило Кузьмич, 1917 р. на-
родження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець,  
сержант 9 окремої авiаескадрильї 23 авiадивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом Калiнiнського гарнiзону, 
Росiйська Федерацiя, 19 липня 1941 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ГОЛОВНЬОВ Костянтин Iванович, 1921 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, радист 528 стрiлецького 
полку 130 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуна-
лом 46 армiї 20 жовтня 1944 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГОЛОВНЬОВ Олександр Кузьмич, 1896 р. 
народження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Шипилiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 10 травня 1931 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛОВНЯ Василь Олександрович, 1922 р. 
народження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 330 протитанкового дивiзiону. 29 червня 
1943 року Вiйськовим трибуналом 230 стрiлецької 
дивiзiї пред'явлено звинувачення у зрадi Батькiвщи-
ни заочно. 30 вересня 1947 року звинувачення вiд-
мiнено. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВНЯ Iларiон Антонович, 1884 р. на-
родження, м.Попасна, українець, освiта початкова. 

Проживав у Попаснiй, голова к-пу "КIМ". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 20-
21 листопада 1944 року засуджений до 15 р. позбав-
лення волi. Військовим трибуналом Київського вій-
ськового округу 9 жовтня 1956 року міру покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОЛОВНЯ Панас Никанорович, 1890 р. на-
родження, с.Новоохтирка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
агент по замовленнях фотографiй для збiльшення. 
Донецьким обласним судом 10 червня 1936 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Василь Гнатович, 1899 р. 
народження, м.Свердловськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Ровеньки, електронамотуваль-
ник Центральних електромеханiчних майстерень 
тресту "Свердловвугiлля". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 жовтня 1936 року засуджений до    
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Василь Олексiйович,    
1908 р. народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Лисичан-
ську, технiк-будiвельник з-ду "Донсода". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Вiктор Петрович, 1926 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, сержант вiйськової час-
тини 39145. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчного 
флоту 1 квiтня 1950 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1980 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Георгiй Кирилович, 1924 р. 
народження, смт Павлiвка Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Све-
рдловську, не працював. Арештований 10 березня 
1943 року за звинуваченням у службi в полiцiї пiд 
час нiмецької окупацiї. 18 березня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Дем'ян Юхимович, 1891 р. 
народження, смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Комiса-
рiвцi, стрiлочник зал.ст. Депрорадiвка. Арештова-
ний 12 квiтня 1929 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 5 серпня 1929 року справу припи-
нено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований 
у 1929 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Єгор Iванович, 1914 р. на-
родження, с.Леськине Антрацитiвського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 262 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 6 стрiлецької дивiзiї 26 жовтня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1998 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Iван Васильович, 1911 р. 
народження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Зоринську Пере-
вальського р-ну, вантажник шахти "Никанор". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 24-26 квiтня 1942 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    
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ГОЛОВЧЕНКО Iван Гнатович, 1880 р. на-
родження, м.Свердловськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с-щi Довжанський Свердловської 
мiськради, робiтник шахти iм.Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 27 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Iван Михайлович, 1904 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
завгосп Верхнянської СШ. Репресований двiчi. Лу-
ганським обласним судом 8 серпня 1951 року за-
суджений до 25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 1955 
року Верховним судом УРСР мiру покарання зни-
жено до 7 р. 22 грудня 1957 року засуджений до   
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Микола Iванович, 1905 р. 
народження, с.Дмитрiвка Снiжнянського р-ну До-
нецької  обл., українець, освiта початкова. Вiйсько-
вослужбовець, шофер Дарницького райвiйськкома-
ту м.Києва. До призову проживав у смт Штерiвка 
Краснолуцької мiськради. Вiйськовим трибуналом 
18 армiї 25 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.   

ГОЛОВЧЕНКО Михайло Андрiйович,  
1908 р. народження, м.Свердловськ, українець, ос-
вiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 39 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 4 стрi-
лецької дивiзiї 3 сiчня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 12 сiчня 1942 року. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВЧЕНКО Олексiй Пилипович,     
1889 р. народження, с.Старомихайловське Курган-
ського р-ну Краснодарського краю, Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Бо-
ровеньки Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Чер-
вона Армiя". Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 липня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛОВ'ЯТIН Абрам Титович, 1881 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну,    
росiянин, освiта початкова.  Проживав  у    Городи-
щi, палiтурник-приватник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 8 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. 1 травня 1942 року Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ГОЛОВ'ЯТIН Мойсей Якович, 1912 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, ро-
бiтник шахти № 8. Вiйськовим трибуналом Луган-
ського гарнiзону 18 березня 1944 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГОЛОД Iларiон Титович, 1879 р. народжен-
ня, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Колядiвцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 15 квiтня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 червня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

ГОЛОДНИКОВА Меланiя Михайлiвна, 
1891 р. народження, с.Боровеньки Кремiнського    
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Бо-
ровеньках, домогосподарка. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької  обл. 29 серпня 1941 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1990 роцi.  

ГОЛОДНОВ Григорiй Якович, 1903 р. на-
родження, смт Станично-Луганське, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Станично-Лугансько-
му, селянин-одноосiбник. Донецьким обласним су-
дом 6 сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 26 лютого 1933 року. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

ГОЛОДНОВ Iван Фiрсович, 1896 р. на-
родження, с.Нижня Гарасимiвка Краснодонського       
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Вiльхове Станично-Луганського р-ну, робiтник Лу-
ганського з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛОДНОВ Петро Iванович, 1868 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Новосвiт-
лiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiчня 
1930 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацi. 13 березня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.   

ГОЛОДНОВ Тихiн Iванович, 1878 р. народ-
ження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської сiль-
ради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, селянин-од-
ноосiбник. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 1 квiтня 1930 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОДНОВ Фадей Якович, 1895 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, десятник буд-
тресту № 6. Репресований двiчi. Арештований 14 
грудня 1932 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. 13 грудня 1937 року "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОДНОВА Дарiя Олександрiвна, 1910 р. 
народження, с.Красна Талiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
с-щi Вiльхове Станично-Луганського р-ну, колгосп-
ниця к-пу "Донбас". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 березня 1944 року ухвалено поста-
нову про вислання за межi України. Реабiлiтована у 
1991 роцi.   

ГОЛОДОВ Микита Титович, 1885 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
сторож тресту "Мiськсаночистка". Луганським об-
ласним судом 25 серпня 1941 року засуджений до  
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОЛОДОВ Онисим Титович, 1890 р. народ-
ження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, iнвалiд. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької  обл. 13 серпня 1941 
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року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.  

ГОЛОДЮК Мин Захарович, 1895 р. народ-
ження, с.Маркостав Володимир-Волинського р-ну 
Волинської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, електромонтер тресту "Кав-
електромонтаж". Луганським обласним судом 21-22 
грудня 1945 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛОКОЛОСОВ Петро Васильович,    
1890 р. народження, сл. Титовка Волошинського   
р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, за-
вiдуючий техархiвом з-ду iм.Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 22 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

ГОЛОЛОБОВ Дмитро Семенович, 1892 р. 
народження, с.Шеховцi Сосковського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Зоринську Перевальського 
р-ну, вибiйник шахти "Никанор". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОЛОЛОБОВ Максим Семенович, 1887 р. 
народження, с.Шеховцi Сосковського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Зоринську Перевальського 
р-ну, вибiйник шахти "Никанор". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 жовтня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОЛОМБ Леонiд Михайлович, 1911 р. на-
родження, м.Київ, українець, освiта вища. Вiйсько-
вослужбовець, курсант Московського артилерiйсь-
кого полку Пролетарської стрiлецької дивiзiї. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР у жовтнi 1937 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Пiзнiше 
був репресований ще два рази. Пiсля вiдбуття пока-
рань проживав i працював у м.Рубiжному, в науко-
во-дослiдному iнститутi органiчних напiвпродуктiв 
i барвникiв, доктор хiмiчних наук, професор. Реабi-
лiтований у 1955 роцi.  

ГОЛОПУЗОВ Якiв Павлович, 1874 р. на-
родження, с.Парамоново Орловського р-ну Орлов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Кремiнна, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1931 року висланий за ме-
жi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОСНИЙ Якiв Тимофiйович, 1896 р. на-
родження, с.Парнюватка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Парнюватцi, 
колгоспник к-пу iм.Ленiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОЛОТА Олександр Корнiйович, 1902 р. 
народження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Михай-
лiвцi, не працював. Особливою нарадою при Коле-
гiї ОДПУ 29 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛОТА Петро Корнiйович, 1899 р. народ-
ження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, ук-
раїнець, освiта середня. На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Луганську, заступник керу-
ючого обласним вiддiленням "Головзбуту". Вiйсь-
ковим трибуналом Харкiвського вiйськового окру-
гу 21 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу.   
1 липня 1939 року Президiєю Верховної Ради СРСР 
розстрiл замiнено 20 р. позбавлення волi. 13 травня 
1942 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 
роцi.  

ГОЛОТВIН Iван Єгорович (Григорович), 
1896 р. народження, х. Дядiн, Глубокинський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, робiт-
ник Бокiвського рудоуправлiння. Репресований 
двiчi. Арештований 30 жовтня 1933 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 14 сiчня 1934 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1958 роках.   

ГОЛУБ Володимир Данилович, 1912 р. на-
родження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, прибиральник породи шахти 
№ 1-1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.  

ГОЛУБ Дмитро Данилович, 1893 р. народ-
ження, с.Малi Сорочинцi Миргородського р-ну 
Полтавської  обл., українець, освiта н/середня. Про-
живав у смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, 
викладач Хрустальненського медтехнiкуму. Доне-
цьким обласним судом 4 сiчня 1937 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

ГОЛУБ Олександр Григорович, 1908 р. на-
родження, м.Кiровоград, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Луганську, слюсар тресту "Шахто-
буд". Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 лис-
топада 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГОЛУБ Олександр Лаврентiйович, 1900 р. 
народження, смт Бiловодськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiловодську, селянин-одноосi-
бник. Арештований 5 сiчня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 сiчня 1933 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ГОЛУБ Петро Васильович, 1902 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiловодську, конюх к-пу iм.Молотова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 19 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОЛУБ Петро Iванович, 1888 р. народжен-
ня, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Рубiжне, робiтник при-
мiського пiдсобного господарства хiмкомбiнату. 
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"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 2 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛУБ Петро Мартинович, 1904 р. народ-
ження, с.Дзикунка Новоград-Волинського р-ну Ки-
ївської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник  
к-пу iм.Тельмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОЛУБ Юхим Самiйлович, 1895 р. народ-
ження, Польща, єврей, освiта вища. Проживав у 
м.Старобiльську, завiдуючий окружним фiнвiд-
дiлом. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
20 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу i на-
ступного дня страчений. Реабiлiтований у 1957 
роцi.  

ГОЛУБ Юхим Юхимович, 1881 р. народ-
ження, с.Покровське Нiкопольського р-ну Днiпро-
петровської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, сторож шахти № 3-9. Народ-
ним судом 218 дiльницi м.Красний Луч 13 лютого 
1934 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГОЛУБЕНКО Iларiон Мефодiйович, 1895 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, крiпильник шахти №1-бiс. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1968 роцi.  

ГОЛУБЕНКО Савелiй Пилипович, 1900 р. 
народження, с.Нижнiй Рогачик Мелiтопольського 
р-ну Запорiзької  обл., українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Рубiжне, 
майстер хiмкомбiнату. Колегiєю ОДПУ 22 жовтня 
1933 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОЛУБЕНКО Тихiн Митрофанович,     
1896 р. народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, возiй мiськхарчоторгу. Арештований 18 червня 
1942 року за звинуваченням у вихваляннi гiтлерів-
ської армiї. У зв'язку з воєнним станом був етапова-
ний углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 13 серп-
ня 1949 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБЕНЦЕВ Дмитро Олександрович, 
1902 р. народження, м.Калуга Тульської  обл., Росi-
йська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав 
у м.Стахановi, без певних занять. Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу 20 жовт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. 17 березня 
1939 року Президiєю Верховної Ради СРСР роз-
стрiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.  

ГОЛУБЄВ Георгiй Васильович, 1898 р. на-
родження, м.Кiровськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, завiдуючий паливним 
вiддiлом Кадiївського рудоуправлiння. Арештова-
ний 3 березня 1931 року за звинуваченням у шкiд-
ництвi. 8 жовтня 1931 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБЄВ Григорiй Григорович, 1892 р. 
народження, х. Нова Мельниця, Бiлокалитвинський 
р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник склозаводу "Пролетар". Донецьким облас-
ним судом 16 липня 1937 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛУБЄВ Федiр Олександрович, 1901 р. 
народження, с.Грязний Буєрак Камишинського      
р-ну Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Астахове 
Свердловської мiськради, рахiвник к-пу iм.XVII 
партз'їзду. Арештований 10 березня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 20 жов-
тня 1944 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОЛУБИНЦЕВ Петро Семенович, 1878 р. 
народження, ст-ця Кременська Клєтського р-ну  
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Iванiвка  
Антрацитiвського р-ну, конюх Краснолуцького гiр-
ничого технiкуму. Донецьким обласним судом 27 
травня 1935 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБИНЦЕВ Федiр Семенович, 1876 р. 
народження, ст-ця Кременська Клєтського р-ну 
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
коваль кiнного двору гiрничого технiкуму. Донець-
ким обласним судом 27 травня 1935 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОЛУБНИЧА Ганна Федорiвна, 1876 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Чабанiвцi, не 
працювала. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
10 жовтня 1937 року засуджена до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.  

ГОЛУБНИЧА Олександра Степанiвна, 
1916 р. народження, с.Матвiївка Свердловської 
мiськради, українка, освiта початкова. Проживала в 
смт Ленiнське Свердловської мiськради, робiтниця 
шахти № 3-4. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 2 липня 1943 року засуджена до    
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Василь Михайлович,   
1907 р. народження, с.Вiльшани Дергачiвського    
р-ну Харкiвської  обл., українець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Антрацитi, десятник вугiльного скла-
ду шахти № 14. Донецьким обласним судом 20 лю-
того 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Єгор Трохимович, 1895 р. 
народження, м.Шахти Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, начальник 
дiльницi шахти № 30. Арештований 13 вересня 
1935 року за пiдозрою у контрреволюцiйнiй дiяль-
ностi. 1 жовтня 1935 року звiльнений пiд пiдписку 
про невиїзд.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Iван Олексiйович, 1910 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
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чанську, вибiйник шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 9 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 11  вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Макар Олексiйович,    
1915 р. народження, с.Чабанiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, робiтник шахти iм.ОДПУ. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 грудня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Микола Петрович, 1911 р. 
народження, м.Свердловськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Свердловську, крiпильник 
шахти № 3. Арештований 5 серпня 1943 року за 
звинуваченням у зрадництвi. 11 травня 1944 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Михайло Iванович, 1926 р. 
народження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвсь-
кої мiськради, українець, освiта н/середня. Вiйсько-
вослужбовець, рядовий навчального танкового пол-
ку. Вiйськовим трибуналом Свердловського (Росiй-
ська Федерацiя) гарнiзону 22 липня 1944 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.  

ГОЛУБНИЧИЙ Олексiй Федорович,     
1880 р. народження, с.Чабанiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ча-
банiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двічі. 
Судовою “трійкою” при Колегiї ДПУ УРСР 9 сiчня 
1931 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 3 грудня 
1937 року засуджений до розстрілу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОЛУБОВ Василь Павлович, 1927 р. народ-
ження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта н/середня. Проживав у Гарасимiв-
цi, учень сiльської школи. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Харкiвської  обл. 21 лютого 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.  

ГОЛУБОВ Дмитро Гарасимович, 1890 р. 
народження, х. Дар'їно-Єрмаковка, Красносулiнсь-
кий р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Крiпенсь-
кий Антрацитiвської мiськради, коваль шахти       
№ 23. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.  

ГОЛУБОВ Дмитро Євдокимович, 1898 р. 
народження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бахму-
тiвцi, колгоспник к-пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОЛУБОВ Iван Федорович, 1918 р. народ-
ження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, конторник вагоноремонт-
ного пункту зал.ст. Сентянiвка. Арештований 15 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 28 квiтня 1938 року справу припинено за 

недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБОВ Матвiй Васильович, 1904 р. на-
родження, с.Раздор'є Касторенського р-ну Вороне-
зької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Iллiвка Краснодонського 
р-ну, слюсар 15-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донець-
кої залiзницi. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 9 жовтня 1944 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ГОЛУБОВ Микола Федорович, 1917 р. на-
родження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, слюсар-автоматник ваго-
норемонтного пункту зал.ст. Сентянiвка. Арешто-
ваний 15 сiчня 1938 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 9 травня 1938 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБОВ Олександр Васильович, 1902 р. 
народження, ст-ця Аксайська Аксайського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Зоринську Пере-
вальського р-ну, прохiдник шахти "Никанор". Лу-
ганським обласним судом 28 грудня 1948 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ГОЛУБОВ Павло Олександрович, 1883 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Красний Кут Антрацитiвського р-ну, iнспектор з 
якостi палива шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 20 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЛУБОВ Стефан Олександрович, 1894 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Красний Кут Антрацитiвського р-ну, рахiвник 
вiддiлу технiчного постачання шахти № 12. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 20 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 29 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ГОЛУБОВ Трохим Iванович, 1893 р. народ-
ження, с.Нова Калитва Новокалитвенського р-ну 
Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 2 
батальйону 5 окремої мотострiлецької бригади. 
Вiйськовим трибуналом 266 стрiлецької дивiзiї 9 
серпня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.   

ГОЛУБОВСЬКА Ася Йосипiвна, 1896 р. на-
родження, м.Попасна, єврейка, освiта вища. Прожи-
вала в м.Севастополi, лiкар-стоматолог медсанчас-
тини 106 авiабригади. Вiйськовим трибуналом Чор-
номорського флоту 17 листопада 1937 року за-
суджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1966 роцi.  

ГОЛУБОВСЬКА Нiна Купрiянiвна, 1913 р. 
народження, м.Луганськ, українка, освiта вища. 
Проживала в Луганську, викладач ремiсничого учи-
лища № 6. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 11 сiчня 1944 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1969 роцi.  
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ГОЛУБОВСЬКИЙ Костянтин Купрiяно-
вич, 1904 р. народження, с.Монастирище Нiжинсь-
кого р-ну Чернiгiвської  обл., українець, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, начальник вiддiлу 
економiки тресту "Луганськбуд". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 1 серпня 1935 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. 3 грудня 1937 року 
тим же органом строк покарання продовжено на     
3 р.  Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОЛУБОВСЬКИЙ Людвiг Казимирович, 
1904 р. народження, с.Котiвка Андрушiвського р-ну 
Житомирської  обл., поляк, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Антрацитi, на-
чальник дiльницi шахти № 8-9. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 26 жовтня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛУБЦЕВ (ГОЛУБЦОВ) Микола Михай-
лович, 1925 р. народження, м.Луганськ, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Луганську, без пев-
ного мiсця роботи. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 17 грудня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОЛУБЦОВ Кiндрат Матвiйович, 1875 р. 
народження, с.Тимонове Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Тимоновому, 
служитель релiгiйного культу. Арештований 31 
грудня 1932 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

ГОЛУБЦОВ Кузьма Артемович, 1888 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, українець.  
Проживав у м.Лисичанську, кучер шахти iм.Титова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОЛУБЦОВ Олексiй Петрович, 1905 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ро-
бiтник "Склобуду". Арештований 17 липня 1935 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
жовтня 1935 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОЛУБЦОВ Пантелiй Кiндратович, 1901 р. 
народження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, рахiв-
ник радгоспу "Тимонiвський". Арештований 31 
грудня 1932 року за звинуваченням у пiдготовцi 
збройного повстання проти Радянської влади. 25 
серпня 1933 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ГОЛУБЦОВ Харитон Iванович, 1896 р. на-
родження, с.Коченове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Коченовому, прийма-
льник молока к-пу "Ленiнський шлях". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 24 жовт-
ня 1943 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОЛУБЧЕНКО Микола Олександрович, 
1920 р. народження, с.Локня Миропiльського р-ну 
Сумської  обл., українець, освiта н/середня. Прожи-

вав у смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ремонт-
ний робiтник зал.ст. Сентянiвка. Вiйськовим трибу-
налом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 4 березня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.  

ГОЛУБ'ЯТНИКОВ Iларiон Миколайович, 
1878 р. народження, с.Красне Новохоперського     
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у смт Iзварине Крас-
нодонської мiськради, служитель релiгiйного куль-
ту. Арештований 5 травня 1942 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй релiгiйнiй агiтацiї. 3 липня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОЛУБ'ЯШКО Вiктор Казимирович,    
1898 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Алчевську, черговий транспорт-
ного цеху з-ду iм.Косiора. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛЬБЕК Володимир Петрович, 1911 р. на-
родження, кол.с.Добропiлля Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Любиме Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу "Рот Фронт". Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 2 липня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГОЛЬБЕК Генрiх Якович, 1882 р. народ-
ження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровень-
кiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Про-
живав за мiсцем народження, колгоспник к-пу "Че-
рвона хвиля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 15 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬБЕК Еммануїл Генрiхович, 1899 р. 
народження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, колгоспник к-пу 
"Червона хвиля". Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
21 листопада 1937 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1959 i 1960 роках. 

ГОЛЬБЕК Карл Генрiхович, 1891 р. народ-
ження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровень-
кiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Про-
живав за мiсцем народження, бригадир к-пу "Чер-
вона хвиля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
12 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1964 роцi.  

ГОЛЬБЕК Карл Якович, 1910 р. народжен-
ня, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровенькiв-
ської мiськради, нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав за мiсцем народження, шофер к-пу "Червона 
хвиля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.  

ГОЛЬБЕК Корнiй Федорович, 1906 р. на-
родження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Ритикове Свердловської мiськради, 
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вантажник шахти iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 9 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОЛЬБЕК Мартин Петрович, 1895 р. на-
родження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Ровеньки, столяр шахти "Захiдна-Ка-
пiтальна". Репресований двiчi. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi, був звiльнений достроково.   
8 вересня 1938 року Особливою нарадою при 
НКВС СРСР засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОЛЬБЕК Рейнгольд Давидович, 1910 р. 
народження, м.Красний Луч, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у Красному Лучi, вагар к-пу "Роте 
Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 
серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ГОЛЬБЕК Федiр Федорович, 1904 р. народ-
ження, к. Р.Люксембург Першозванівської сільради 
Лутугинського р-ну, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Красний Колос Свердловської мiськради, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл.  9 жовтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.    

ГОЛЬБЕК Фрiдрiх Петрович, 1884 р. народ-
ження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровень-
кiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. Про-
живав за мiсцем народження, коваль к-пу "Червона 
хвиля". Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї УРСР 26 лютого 1934 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1959 i 1961 
роках. 

ГОЛЬДБЕРГ Борис Якович, 1881 р. народ-
ження, м.Ковель Волинської  обл., єврей, освiта 
н/середня. Проживав у м.Луганську, службовець 
мiського правлiння взаємного кредиту. Арештова-
ний 18 жовтня 1925 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної сiонiстської ор-
ганiзацiї. 27 жовтня 1925 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГОЛЬДБЕРГ Леон (Давид) Мошкович, 
1921 р. народження, Польща, єврей, освiта початко-
ва. Проживав у м.Стахановi, коногон шахти № 2-1. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 жовтня 
1940 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬДЕЙНБЕЙН Єгор (Георгiй) Єгоро-
вич (Георгiйович), 1887 р. народження, Люксем-
бурзький р-н Днiпропетровської  обл., нiмець, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, кочегар лаз-
нi № 3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬДЕН Iван Львович, 1915 р. народжен-
ня, с.Бєльське Козловського р-ну Тамбовської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, вiдповiдальний виконавець 
хiмзаводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 

серпня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГОЛЬДЕНБЕЙН Василь Єгорович, 1919 р. 
народження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, 
помiчник машинiста з-ду iм.Пархоменка. Постано-
вою Вiйськового трибуналу вiйськ НКВС Лугансь-
кої  обл. вiд 19 лютого 1942 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1990 роцi.   

ГОЛЬДЕНБЕРГ Iван Федорович, 1888 р. 
народження, м.Смоленськ, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
котельник ковальсько-пресового цеху з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 7 жовтня 1938 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ГОЛЬДЕНБЕРГ Марк Йосипович, 1901 р. 
народження, с.Городище, Київська  обл., єврей, ос-
вiта вища. Проживав у м.Луганську, юрист Дон-
промторгу. Арештований 2 липня 1938 року за зви-
нуваченням у причетностi до антирадянської пiд-
пiльної троцькiстської органiзацiї. 20 грудня 1938 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi. 

ГОЛЬДЕНТАЛЬ (ГОНДЕНТАЛЬ) Олек-
сандр Соломонович, 1895 р. народження, м.Мир-
город Полтавської  обл., єврей, освiта вища. Про-
живав у м.Рубiжне, начальник нiтрокорпусу хiм-
комбiнату. 6 лютого 1934 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд – звинувачувався у контрреволюцiйно-
му саботажi. 20 травня 1934 року справу припинено 
за малозначнiстю. Реабiлiтований у 1934 роцi.   

ГОЛЬДШТЕЙН Iсак Мойсейович, 1882 р. 
народження, м.Проскурiв, Вiнницька  обл., єврей, 
освіта початкова. Проживав у м.Брянка, рахiвник 
шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
21 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГОЛЬДШТЕЙН Марiам Аронiвна, 1901 р. 
народження, м.Бендери, Молдавська РСР, єврейка, 
освiта середня. Проживала в м.Рубiжне, рахiвник 
розрахункового вiддiлу хiмкомбiнату. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1938 року як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.  

ГОЛЬДШТЕЙН Михайло Германович, 
1918 р. народження, м.Москва, Росiйська Федера-
цiя, єврей, освiта середня. Проживав у м.Красний 
Луч, слюсар рудоремонтного з-ду. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 11 жовтня 1940 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГОЛЬДШТЕЙН Самсон Григорович (Гер-
шович), 1898 р. народження, м.Бендери, Молдавсь-
ка РСР, єврей, освiта вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Рубiжне, головний iнженер 
хiмкомбiнату. Вiйськовою колегiєю Верховного су-
ду СРСР 29 березня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу i того ж дня страчений. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ГОЛЬНИК Фрiдрiх Iванович, 1899 р. народ-
ження, с.Буда-Бобриця Пулинського р-ну Київської  



Назвемо всіх поіменно 
 

 585

обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ново-
борове Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Блюхера. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
30 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬЦ Адольф Карлович, 1878 р. народ-
ження, х. Калинiв, Житомирський р-н Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. Доне-
цьким обласним судом 7 березня 1937 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. 5 квітня 1937 року 
Верховним судом УРСР міру покарання знижено 
до 3 р. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГОЛЬЦ Альберт Фердiнандович (Фрiдрiхо-
вич), 1891 р. народження, к.Пулино-Гута Червоно-
армiйського р-ну Київської  обл., нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Боровеньки Кремiнського   
р-ну, колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГОЛЬЦ Густав Християнович, 1883 р. на-
родження, с.Буда-Бобринецька Баришiвського р-ну 
Київської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Сиротине Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Будьонного. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬЦ Лiдiя Карлiвна, 1892 р. народження, 
к.Грiнталь Червоноармiйського р-ну Київської  
обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в с.Бо-
ровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця к-пу 
iм.Комiнтерну. Луганським обласним судом 9 вере-
сня 1941 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГОЛЬЦ Людмила Оттiвна, 1925 р. народ-
ження, м.Луганськ, нiмкеня, освiта середня. Прожи-
вала в Луганську, не працювала. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської  обл. 21 вересня 
1945 року засуджена до 15 р. каторжних робiт. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

ГОЛЬЦ Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1892 р. народ-
ження, с.Судиха Красноградського р-ну Харкiвсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Переможне Лутугинського р-ну, рахiвник Волну-
хинської МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу.  
Страчений 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.   

ГОЛЬЦЕВ Георгiй Васильович, 1903 р. на-
родження, с.Чорна Поляна Бєлгородського р-ну 
Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та середня. Проживав у м.Луганську, завiдуючий 
автогаражем м'ясокомбiнату. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 лютого 1943 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГОЛЬЦЕВ Костянтин Дмитрович, 1899 р. 
народження, с.Саприкiно Боброво-Дворського р-ну 
Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, комiрник га-
ража тресту "Серговугiлля". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОЛЬЦЕВ Олексiй Олексiйович, 1902 р. на-
родження, м.Днiпропетровськ, українець, освiта ви-
ща. Проживав у м.Антрацитi, начальник дiльницi 
шахти № 15. Судовою ”трійкою” при Колегiї 
ОДПУ 20 лютого 1934 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГОЛЬЦХЕКЕР-СIРОДIДЕНКО Гадаса 
(Ада) Iсакiвна, 1916 р. народження, Польща, єв-
рейка, освiта вища. Проживала в м.Луганську, вчи-
телька СШ № 18. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької  обл. 12 вересня 1941 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ГОЛЯКЕВИЧ Андрiй Сильвестрович,   
1899 р. народження, Кобрiнський р-н Брестської  
обл., Бiлорусь, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, експедитор молочної бази мiськхарчо-
торгу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 7 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

ГОМ Рейнгольд Ернестович, 1910 р. народ-
ження, Баранiвський р-н Київської  обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Городище Бiловодсь-
кого р-ну, столяр к-пу "Ударник". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОМБЕРГ Якiв Еммануїлович, 1916 р. на-
родження, м.Звенигородка Київської  обл., єврей, 
освiта середня. Проживав у м.Луганську, фрезеру-
вальник з-ду iм.Косiора. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 19 лютого 1938 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.  

ГОМЕНКО Лукерiя Фролiвна, 1883 р. наро-
дження, с.Квитки Канiвського р-ну Київської  обл., 
українка, неписьменна. Проживала в смт Хрусталь-
не Краснолуцької мiськради, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 21 червня 1942 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ГОМЕНКО-ГРЕБЕНЮК Устина Савелiїв-
на, 1903 р. народження, м.Вахрушеве Краснолуць-
кої мiськради, українка, освiта початкова. Прожива-
ла в смт Хрустальне Краснолуцької мiськради, без 
певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 21 червня 1942 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.   

ГОМЕНЮК Федiр Данилович, 1878 р. на-
родження, с.Гальжбiвка Ямпiльського р-ну Вiнни-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Дубiвка Краснодонського р-ну, не працював. 
Арештований 8 березня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 16 квiтня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОМЗIН Iлля Максимович, 1922 р. народ-
ження, с.Щербачево Краснозоренського р-ну Кур-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпильник 
шахти № 36. Луганським обласним судом 19 травня 
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1947 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОМЗIН Федiр Федорович, 1926 р. народ-
ження, с.Щербачево Краснозоренського р-ну Кур-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, коваль шахти 
№ 36. Луганським обласним судом 19 травня 1947 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ГОМОНЕНКОВА Лукерiя Григорiвна, 
1902 р. народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лиси-
чанську, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджена до 
розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

ГОМОНОВ Андрiй Iванович, 1890 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у Троїцькому, головний 
бухгалтер зал.ст. Дебальцеве, Донецька  обл. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
20-21 листопада 1944 року засуджений до розстрi-
лу. 13 сiчня 1945 року Вiйськовою колегiєю Верхо-
вного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГОНГАЛО Войцех Станiславович, 1914 р. 
народження, с.Радецька Болярка Пулинського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Свiтле Старобiльського р-ну, чорнороб зерно-
радгоспу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНГАЛО Iполит Владиславович, 1882 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської  обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Шульгинка Старобiльського р-ну, колгос-
пник к-пу "Бiльшовик". Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОНГАЛО Микола Станiславович, 1897 р. 
народження, с.Яблунне Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської  обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Шульгинка Старобiльського р-ну, тесляр 
к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОНГАЛО Станiслав Фелiксович, 1894 р. 
народження, с.Бiлотин Iзяславського р-ну Вiнниць-
кої  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Ло-
зове Старобiльського р-ну, тесляр к-пу "Сталiнська 
Конституцiя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНТА-МИТНИК Iван Максимович,    
1897 р. народження, с.Комарiв Вороновицького     
р-ну Вiнницької  обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Петровське Краснолуцької мiськра-
ди, заступник директора к-пу "Укрдинамiтник". По-
становою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
лютого 1934 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГОНТАР Андрiй Микитович, 1894 р. народ-
ження, с.Цвiтове Зiнькiвського р-ну Полтавської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Зо-

ринську Перевальського р-ну, робiтник шахти "Ни-
канор". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ГОНТАР Василь Михайлович, 1913 р. на-
родження, с.Семенiвка, Запорiзька  обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Новоайдар, робi-
тник пункту "Заготзерно". 6 червня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1080 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

ГОНТАР Iван Iванович, 1907 р. народжен-
ня, с.Орестопiль Покровського р-ну Днiпропетров-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, електрозварник артiлi "Металошир-
вжиток". Луганським обласним судом 27 лютого 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОНТАР Федiр Пилипович, 1902 р. народ-
ження, кол.с.Катеринiвка Райгородської сiльради 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Старобiльським окружним судом 10 травня 
1938 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ГОНТАР Якiв Пилипович, 1895 р. народ-
ження, кол.с.Катеринiвка Райгородської сiльради 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Старобiльським окружним судом 10 травня 
1938 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1971 роцi.    

ГОНТАРЕВСЬКИЙ Помпей Помпейович, 
1904 р. народження, с-ще Петровського рудника 
Донецької  обл., росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Антрацитi, головний маркшейдер Бокiвського ру-
доуправлiння. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 лютого 1934 року засуджений до 5 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОНТАРЕНКО Арсен Йосипович, 1900 р. 
народження, с.Караван-Солодкий Маркiвського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.Бо-
ндарне Маркiвського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовт-
ня 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНТАРЕНКО Павло Єфремович, 1903 р. 
народження, Воронезька  обл., Росiйська Федера-
цiя, українець. Проживав у м.Стахановi, крiпильник 
шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНТИК Антон Михайлович, 1902 р. на-
родження, с.Угринiв Луцького р-ну Волинської  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бi-
рюкове Свердловської мiськради, колгоспник к-пу 
iм.Куйбишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.  

ГОНЦОВ Володимир Меркулович, 1894 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
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росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухи-
ному, бухгалтер госпчастини 8-го будбюро м.Ал-
чевська. Арештований 28 грудня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 17 сiчня 
1933 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1933 роцi.   

ГОНЦОВ Iван Федорович, 1903 р. народ-
ження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, 
ремонтний робiтник зал.ст. Дебальцеве. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 8 серпня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ГОНЧАР Iван Петрович, 1895 р. народжен-
ня, Польща, поляк, освiта початкова.  На час ареш-
ту член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, коваль 
ковальсько-пресового цеху з-ду iм.Жовтневої рево-
люцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 ве-
ресня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.  

ГОНЧАР Степан Миколайович, 1925 р. на-
родження, с.Чорномин Пiщанського р-ну Вiнниць-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Ударник". Вiйськовим трибуналом 35 району авiа-
цiйного базування 14 грудня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 21 сiчня 1942 року Вiй-
ськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 
мiру покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

ГОНЧАР Трохим Максимович, 1911 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, вибiйник шахти "Кремiн-
на". Арештований 10 травня 1942 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєн-
ним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 9 лютого 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1995 роцi.  

ГОНЧАРЕВСЬКИЙ Якiв Юхимович,    
1904 р. народження, с.Федунка Шишацького р-ну 
Полтавської  обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Кремiнна, методист Кремiнського рай-
вно. Арештований 16 березня 1935 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 червня 1935 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Андрiй Петрович, 1891 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Петровське Краснолу-
цької мiськради, механiк цеху № 1 з-ду № 59 iм.Пе-
тровського. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Антон Денисович, 1903 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Софiївський Краснолуцької мiськради, слюсар шах-
ти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Єгор Сергiйович, 1898 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Крас-
ному Кутi, робiтник тресту "Пiвденжитлобуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Iван Андрiйович, 1903 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець.  Проживав у смт Грушове Красно-
луцької мiськради, слюсар шахти № 152. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Iван Олексiйович, 1884 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
сному Кутi, тесляр шахти № 1. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Iван Федорович, 1917 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, рядовий 259 окре-
мого винищувального протитанкового дивiзiону 
136 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 вересня 1944 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Iлля Iллiч, 1891 р. народ-
ження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Хорошому, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 10 грудня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Людмила Антонiвна,    
1918 р. народження, с.Григорiвка П'ятихатського  
р-ну Днiпропетровської  обл., українка, освiта ви-
ща. Проживала в с.Кризьке Маркiвського р-ну, 
шкiльна вчителька. Арештована 1 червня 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 29 липня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО-МОРОЗОВА Марiя Iванiв-
на, 1895 р. народження, смт Княгинiвка Краснолу-
цької мiськради, українка, неписьменна. Проживала 
в Княгинiвцi, домогосподарка. Постановою Вiйсь-
кового трибуналу вiйськ НКВС Київського вiйсь-
кового округу вiд 19 червня 1941 року як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни вислана за межi України. Реабiлiтована у 1969 
роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Микола Овсiйович, 1876 р. 
народження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Без певного мiсця прожи-
вання i роботи. Луганським обласним судом 15-16 
червня 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 21 лютого 1955 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 6 р. Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Микола Якимович, 1913 р. 
народження, м.Красний Луч, українець, освiта н/се-
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редня. Вiйськовослужбовець, авiамеханiк 719 авiа-
полку 262 авiадивiзiї. Вiйськовим трибуналом 17 
повiтряної армiї 31 липня 1943 року засуджений до 
7 р. позбавлення волi. 25 грудня 1943 року Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР мiру покаран-
ня знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Мирон Федорович, 1888 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
сному Кутi, робiтник будцеху шахти № 7-8. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Михайло Денисович,    
1899 р. народження, смт Красний Кут Антрацитiв-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у Красному Кутi, рахiвник к-пу "Культура". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Петро Андрiйович, 1889 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-
сному Кутi, робiтник шахти № 21. Арештований     
1 лютого 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 16 березня 1933 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Петро Микитович, 1915 р. 
народження, Близнюкiвський р-н Харкiвської  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, машинiст електровоза 
шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 17 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Терентiй Сергiйович,    
1907 р. народження, с.Писаревка Кантемировського 
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Петрiвка Пе-
ревальського р-ну, нормувальник Головинiвського 
рудника. Арештований 14 липня 1932 року за зви-
нуваченням у шпигунствi. 19 листопада 1932 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Федiр Iванович, 1891 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Красному 
Кутi, коваль к-пу "Червоний орач". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 10 серпня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Федiр Миколайович,    
1886 р. народження, с.Ольховатка Ольховатського 
р-ну Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, двiрник Старобiльського вчительського iнститу-
ту. 13 червня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 
1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Федiр Самiйлович, 1882 р. 
народження, смт Красний Кут Антрацитiвського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Кра-

сному Кутi, муляр шахти № 21. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 березня 
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Федiр Якович, 1897 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта вища. Проживав у Красному Кутi, 
помiчник начальника служби постачання тресту 
"Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй  обл. 20 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 29 вересня 1938  року. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.  

ГОНЧАРЕНКО Федот Федорович, 1878 р. 
народження, с.Шамраївка Решетилiвського р-ну 
Полтавської  обл., українець, неписьменний. Про-
живав у м.Лутугине, водовоз зал.ст. Лутугине. Осо-
бливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 бе-
резня 1933 року висланий за межi України. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГОНЧАРКО Олександр Iванович, 1903 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, слюсар Штердресу. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вересня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Андрiй Iванович, 1893 р. на-
родження, с.Покровське Матвєєво-Курганського   
р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
десятник кiнного двору об'єднання "Доненерго". 
Постановою Судової ”трійки” при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 14 лютого 1934 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Андрiй Пилипович, 1890 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, тимчасово не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Борис Терентiйович, 1907 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Привiлля Лисичанської мiськради, коногон шах-
ти "Карбонiт". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОНЧАРОВ Василь Єгорович, 1887 р. на-
родження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 10 квiтня 1930 року засуджений до   
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Василь Леонтiйович, 1889 р. 
народження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Крякiвцi, колгоспник. Донець-
ким обласним судом 27 грудня 1936 року засудже-
ний до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Василь Олексiйович, 1894 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвсь-
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кої мiськради, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Крiпенський Антрацитiвської мiськради, 
прибиральник породи шахти № 22-53. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 8 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.  

ГОНЧАРОВ Василь Павлович, 1914 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 172 стрiлець-
кого полку. Вiйськовим трибуналом 57 стрiлецької 
дивiзiї 20 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОНЧАРОВ Василь Петрович, 1925 р. на-
родження, с.Карпове-Крiпенське Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий. 28 травня 1949 року Вiйсько-
вим трибуналом вiйськової частини 41772 засудже-
ний до 25 р. позбавлення волi. 27 березня 1954 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк 
покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Георгiй Миколайович, 1906 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у Лисичанську, майстер станцiї 
"Пiдземгаз". Луганським обласним судом 20 верес-
ня 1946 року засуджений до 4 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Григорiй Михайлович, 1909 р. 
народження, с.Романiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, вибiйник шахти № 1-2 
"Гiрська". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

ГОНЧАРОВ Григорiй Павлович, 1906 р. на-
родження, с.Верхньотарасовка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/вища. Проживав у м.Луганську, студент   
3-го курсу Луганського сiльгоспiнституту. Донець-
ким обласним судом 23 червня 1937 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Григорiй Петрович, 1906 р. на-
родження, с.Верхньотарасовка Тарасовського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Луганським обласним судом 5 серпня 1941 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Григорiй Юхимович, 1918 р. 
народження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
матрос 2 окремої бригади Балтiйського флоту. Вiй-
ськовим трибуналом Приморської опергрупи Бал-
тiйського флоту 15 листопада 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 17 листопада 
1941 року. Реабiлiтований у 1996 роцi.  

ГОНЧАРОВ Дем'ян Кузьмич, 1888 р. народ-
ження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Трьохiзбенцi, 
не працював. Арештований 19 квiтня 1943 року за 
звинуваченням в антирадянських висловлюваннях. 

15 травня 1943 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд ва-
рти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Дмитро Григорович, 1885 р. 
народження, с.Артемiвка, Донецька  обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Сватове, бри-
гадир заготiвельного цеху депо Сватове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 19 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Андрiйович, 1910 р. на-
родження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Зелекiвцi, тракто-
рист Зелекiвської МТС. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу Донського фронту 12 
грудня 1942 року засуджений до розстрiлу. 8 сiчня 
1943 року Вiйськовим трибуналом Донського фро-
нту розстрiл замiнено 6 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Семенович, 1907 р. народ-
ження, с.Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Гiрське Первомайської мiськради, не працював. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Сергiйович, 1923 р. народ-
ження, смт Новоайдар, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 142 мiнометного 
полку. Вiйськовим трибуналом 132 стрiлецької ди-
вiзiї 9 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. 6 серпня 1946 року мiру покарання зни-
жено до 4 р. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Степанович, 1871 р. на-
родження, Польща, поляк, неписьменний. Прожи-
вав у м.Перевальську, робiтник шахти iм.Сталiна. 
Арештований 31 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 17 лютого 1939 року. 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Тимофiйович, 1884 р. на-
родження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
сторож пiдсобного господарства з-ду iм.Артема. 
Арештований 5 квiтня 1943 року за звинуваченням 
в антирадянських дiях. 19 жовтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.  

ГОНЧАРОВ Iван Тимофiйович, 1917 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 1176 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 350 стрiлецької дивiзiї 17 серпня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

ГОНЧАРОВ Йосип Якович, 1886 р. народ-
ження, с.Шаталовка Шаталовського р-ну Воронезь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Лисичанську, рахiвник   з-ду 
"Донсода". Арештований 11 вересня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 сiчня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
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нувачення, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Микита Данилович, 1901 р. на-
родження, х. Верхньокамишинський, Волошинсь-
кий р-н Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
архiварiус з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Микола Север'янович, 1910 р. 
народження, с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бобрико-
вому, колгоспник к-пу "Червона зоря". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Українського вiйськового 
округу 23 квiтня 1943 року засуджений до розстрi-
лу. 4 травня 1943 року розстрiл замiнено 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Микола Семенович, 1913 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Постановою 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 листопада 
1931 року на 3 р. заборонено проживання на Украї-
нi, Пiвнiчному Кавказi, в Московськiй i Ленiн-
градськiй областях Росiйської Федерацiї. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Наум Пилипович, 1914 р. на-
родження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Микiльському, 
селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 22 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ГОНЧАРОВ Олександр Михайлович,    
1914 р. народження, с.Каплiно Старооскольського 
р-ну Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, не пра-
цював. Арештований 15 сiчня 1946 року за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 21 травня 1946 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГОНЧАРОВ Олександр Федорович, 1899 р. 
народження, с.Ольшанка Чернянського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта ви-
ща. Проживав у м.Луганську, завiдуючий кафедрою 
тваринництва Луганського сiльськогосподарського 
iнституту. Вiйськовим трибуналом Казанського га-
рнiзону, Росiйська Федерацiя, 30 листопада 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Олексiй Єгорович, 1888 р. на-
родження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Народним судом Бiловодського 
р-ну 8 серпня 1931 року засуджений до 1 р. 3 м-цiв 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Олексiй Тимофiйович, 1904 р. 
народження, с.Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ми-
колаївцi, ремонтний робiтник-залiзничник. Вiйсь-
ковим трибуналом залiзничної магiстралi Москва-
Донбас 14 вересня 1941 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.  

ГОНЧАРОВ Павло Олексiйович, 1909 р. на-
родження, с.Панькiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
сержант 1001 стрiлецького полку 279 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 22 серпня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22 жовтня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Павло Савелiйович, 1910 р. на-
родження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Нагольчику, телефонний майстер шахти 
№ 14. Арештований 16 серпня 1933 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 19 грудня 1933 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ГОНЧАРОВ Павло Семенович, 1881 р. на-
родження, Кримська АРСР, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Красний Луч, вчитель школи № 1. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 27 жовтня 1941 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОНЧАРОВ Павло Семенович, 1917 р. на-
родження, с.Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
матрос Таллiннського флотського екiпажу. Вiйсь-
ковим трибуналом Балтiйського флоту 24 листопа-
да 1944 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
14 березня 1945 року Вiйськова колегiя Верховного 
суду СРСР повернула справу на дослiдування. 30 
липня 1945 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.   

ГОНЧАРОВ Павло Степанович, 1896 р. на-
родження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
крiпильник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Петро Iванович, 1925 р. народ-
ження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, швець-приватник. Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 9 липня 1942 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Петро Тихонович, 1902 р. на-
родження, с.Христове Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, слюсар з-ду "Гiрничий iнструмент". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 23 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Пилип Леонтiйович, 1907 р. 
народження, с.Казаричi Гордєєвського р-ну Орлов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Талове Краснодонсько-
го р-ну, вибiйник шахти № 7-10. Луганським облас-
ним судом 27 листопада 1938 року засуджений до  
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОНЧАРОВ Пилип Трохимович, 1876 р. на-
родження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, 
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українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, агент артілі ”Шліфомінерал”. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабi-
лiтований у 1961 роцi.  

ГОНЧАРОВ Роман Єрофейович, 1902 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Алексєєвського р-ну Воро-
незької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiтник   
з-ду "Склобуд". Спецколегiєю Донецького обласно-
го суду 16 липня 1937 року засуджений до 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОНЧАРОВ Самiйло Дмитрович, 1888 р. 
народження, с.Весела Гора Слов'яносербського     
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, пекар пекарнi № 4 тресту "Головхлiб". 
Арештований 17 листопада 1941 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 грудня 1941 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Сергiй Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Царiвка Новоайдарського р-ну, українець.  
Проживав у Царiвцi, не працював. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОНЧАРОВ Терентiй Сергiйович, 1907 р. 
народження, с.Писаревка Кантемировського р-ну 
Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Петрiвка Переваль-
ського р-ну, робiтник рудника "Головинiвський". 
Арештований 14 липня 1932 року за звинуваченням 
у шпигунствi. 19 листопада 1932 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОНЧАРОВ Тихiн Iванович, 1900 р. народ-
ження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, освi-
та н/середня. Проживав у с.Плахо-Петрiвка Бiлоку-
ракинського р-ну, завiдуючий сiльською школою. 
Арештований 18 грудня 1932 року за звинувачен-
ням у пiдготовцi повстання проти Радянської влади. 
25 серпня 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Федiр Андрiйович, 1887 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, брига-
дир к-пу "2-а п'ятирiчка". Луганським обласним су-
дом 26 грудня 1947 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. 4 серпня 1954 року Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР строк покарання зни-
жено до фактично вiдбутого. Реабiлiтований у 1995 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Федiр Никифорович, 1876 р. 
народження, с.Астахове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав в Астахово-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 12 квiтня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ГОНЧАРОВ Федот Єгорович, 1895 р. народ-
ження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, се-

лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОНЧАРОВ Юхим Григорович, 1880 р. на-
родження, с.Миколаївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Микола-
ївцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ГОНЧАРОВ Яким Iванович, 1894 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Перво-
майську, крiпильник Первомайського рудоуправ-
лiння. Арештований 4 грудня 1932 року за звинува-
ченням у пiдготовцi виступiв проти Радянської вла-
ди. 27 грудня 1932 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОНЧАРОВ Якiв Панасович, 1898 р. народ-
ження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Брянка, крiпильник шахти     
№ 12 "Брянка". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОНЧАРОВА Галина Олексiївна, 1909 р. 
народження, с.Гуляй-Поле Гуляйпiльського р-ну 
Запорiзької  обл., росiянка, освiта середня. Прожи-
вала в с.Каськiвка Маркiвського р-ну, шкiльна вчи-
телька. Була звинувачена в антирадянськiй агiтацiї. 
6 грудня 1941 року виправдана Вiйськовим трибу-
налом 383 стрiлецької дивiзiї, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1941 роцi.  

ГОНЧАРОВА Ганна Василiвна, 1904 р. на-
родження, с.Непiзнаничi Ємiльчинського р-ну Ки-
ївської  обл., нiмкеня, неписьменна. Проживала в 
с.Любиме Свердловської мiськради, домогосподар-
ка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листо-
пада 1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГОНЧАРОВА Ганна Омелянiвна, 1919 р. 
народження, смт Веселий Лог Краснодонського     
р-ну, українка, освiта середня. Проживала в м.Лу-
ганську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 3 серпня 1945 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.  

ГОНЧАРОВА Катерина Самсонiвна,     
1920 р. народження, с.Розспасiївка Троїцького р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала у Розспасi-
ївцi, санiтарка госпiталю № 1337. Вiйськовим три-
буналом 18 армiї 29 жовтня 1941 року засуджена до 
розстрiлу. Вирок виконано 30 жовтня 1941 року. 
Реабiлiтована у 1993 роцi.  

ГОНЧАРОВА Марiя Гаврилiвна, 1926 р. 
народження, с.Тимонове Троїцького р-ну, українка, 
освiта н/середня. Проживала в м.Артемiвську Доне-
цької  обл., учениця СШ № 5. Арештована 14 люто-
го 1943 року за звинуваченням у зрадницькiй дiяль-
ностi. 11 червня 1943 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.  
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ГОНЧАРОВА Наталiя Степанiвна, 1893 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського    
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Красно-
рiченському, домогосподарка. Луганським облас-
ним судом 30 травня 1950 року засуджена до 25 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 9 липня 
1955 року строк покарання знижено до 8 р.  Реабiлi-
тована у 1991 роцi.  

ГОНЧАРОВА Олександра Iванiвна, 1910 р. 
народження, смт Бiловодськ, українка, неписьмен-
на. Проживала в Бiловодську, домогосподарка. Лу-
ганським обласним судом 30 грудня 1949 року за-
суджена до  25 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.  

ГОНЧАРОВА Таїсiя Михайлiвна, 1914 р. 
народження, с.Астахове Свердловської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Астахово-
му, колгоспниця к-пу iм.XVII партз'їзду. 21 квiтня 
1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звину-
вачувалася у зрадi Батькiвщини.  Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ГОНЧАРУК Василь Володимирович,    
1897 р. народження, с.Рудкiвцi Новоушицького     
р-ну Кам'янець-Подiльської  обл., українець, непи-
сьменний. Проживав у смт Успенка Лутугинського 
р-ну, прибиральник породи шахти "Бiлянка". Лу-
ганським обласним судом 26 червня 1941 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ГООГЕ Василь Якович, 1902 р. народження, 
м.Луганськ, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
Луганську, електрик чавуноливарного цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГООС Едуард Оскарович, 1889 р. народжен-
ня, м.Коканд Ферганської  обл., Узбецька РСР, 
нiмець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Зоринську Перевальського 
р-ну, шкiльний учитель нiмецької мови. Донецьким 
обласним судом 26 грудня 1936 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

ГОПКАЛО Юхим Юхимович, 1894 р. на-
родження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник госпвiддiлу з-ду iм.Жовтне-
вої революцiї. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 листопада 
1931 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 27 
вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОРАЙ Гвидон Михайлович, 1876 р. народ-
ження, с.Шиєцька Буда Мархлевського р-ну Київ-
ської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Донцiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
31 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1961 роцi.  

ГОРАЙ Фелiкс Гвидонович, 1917 р. народ-
ження, с.Шиєцька Буда Мархлевського р-ну Київ-

ської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Донцiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
"Бiльшовик". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОРАШ Андрiй Iванович, 1902 р. народжен-
ня, Бессарабiя, молдаванин, освiта початкова. Про-
живав у м.Рубiжне, вахтер хiмкомбiнату. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 
роцi.  

ГОРБ Микола Iллiч, 1904 р. народження, 
с.Михайлiвка Кремiнського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Михайлiвцi, робiтник при-
мiського господарства Рубiжанського хiмкомбiна-
ту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 листо-
пада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБ Юрій Тарасович, 1912 р. народження, 
с.Лоц-Каменка, Дніпропетровська обл., українець, 
освіта вища. Проживав: Стахановський р-н, коман-
дир гірничорятувального загону шахти № 1-біс. 
Арештований 19 жовтня 1941 року за звинувачен-
ням у диверсійній діяльності. Військовим трибуна-
лом військової частини 1080 виправданий 22 жовт-
ня 1941 року. Реабілітований у 1941 році. 

ГОРБАДЕЙ Ілля Карпович, 1884 р. народ-
ження, с. Коптевичі Лепельського р-ну Вітебської 
обл., Білорусь, росіянин, освіта початкова. Про-
живав у м. Міусинську Краснолуцької міськради, 
робітник ”Штербуду”. 11 травня 1927 року відіб-
рано підписку про невиїзд – звинувачувався у ди-
версійній діяльності. Луганським окружним судом 
15-16 жовтня 1927 року виправданий. Реабіліто-
ваний у 1927 році. 

ГОРБАНОВ Кузьма Iванович, 1899 р. на-
родження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року ви-
сланий за межі України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОРБАНЬ Макар Харитонович, 1900 р. на-
родження, с.Перельоти Балтського р-ну Одеської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, завiдуючий ларком Климiвського райхар-
чоторгу. Був притягнутий до вiдповiдальностi за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  10 берез-
ня 1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл.  Реабiлiтований у 
1942 роцi.  

ГОРБАНЬ Семен Трохимович, 1917 р. на-
родження, с.Перельоти Балтського р-ну Одеської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, боєць воєнiзованої охорони з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 11 квiтня 1942 року засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ГОРБАНЬОВ Єгор Єгорович, 1872 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Бiловодську, селянин-одноосiбник. 
Арештований 21 жовтня 1929 року за звинувачен-
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ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 25 жовтня 1929 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГОРБАНЬОВ Iван Петрович, 1872 р. народ-
ження, с.Бараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Бараникiвцi, те-
сляр Бараникiвської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 1 серпня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРБАС Володимир Петрович, 1920 р. на-
родження, м.Попасна, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, молодший лейтенант, ко-
мандир взводу 1196 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 359 стрiлецької дивiзiї 26 сiчня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОРБАС Григорiй Павлович, 1898 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
неписьменний. Проживав у Голубiвцi, колгоспник 
к-пу "Нова громада". "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБАС Леонтiй Васильович, 1893 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорi-
ченському, ремонтний робiтник 7-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Донецької  обл. 7 липня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.  

ГОРБАС Мотрона Андрiївна, 1897 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Краснорi-
ченському, домогосподарка. Луганським обласним 
судом 30 травня 1950 року засуджена до 25 р. поз-
бавлення волi. Верховним судом УРСР 9 червня 
1955 року строк покарання знижено до 10 р.  Реабi-
лiтована у 1991 роцi.  

ГОРБАТОВ Володимир Леонтiйович,    
1910 р. народження, м.Первомайськ, єврей, освiта 
середня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Луганську, завiдуючий вiддiлом агiтацiї i пропа-
ганди Луганського мiськкому КП(б)У. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 20 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОРБАТОВ Данило Лукич, 1864 р. народ-
ження, с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуйсько-
му, чорнороб залiзничної магiстралi  Москва-Дон-
бас. Арештований 12 сiчня 1933 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 березня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  

ГОРБАТОВ Дмитро Сергiйович, 1912 р. на-
родження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, 
українець, освiта н/середня. Проживав у м.Антра-
цитi, iнкасатор тресту "Боковоантрацит". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБАТОВСЬКИЙ Юрiй Станiславович, 
1904 р. народження, м.Харкiв, поляк, освiта вища. 
Проживав у м.Рубiжне, начальник змiни хiмкомбi-
нату. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйсь-
кового округу 16 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОРБАЧ Олександр Iванович, 1911 р. на-
родження, смт Борзна Борзнянського р-ну Чернiгiв-
ської  обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Красний Луч, агроном радгоспу "Сталiнський 
вибiй". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської  обл. 31 березня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОРБАЧОВ Василь Костянтинович, 1905 р. 
народження, с.Сабiвка Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на залiзнич-
ному роз'їздi 61-го кiлометра Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi, начальник роз'їзду. Вiйськовим трибуна-
лом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 грудня 1941 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ГОРБАЧОВ Євген Йосипович, 1907 р. на-
родження, м.Первоуральськ Свердловської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. Про-
живав у м.Антрацитi, головний iнженер шахти      
№ 28-29. Арештований 9 квiтня 1938 року за звину-
ваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 26 сiчня 1940 справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1940 
роцi.  

ГОРБАЧОВ Iван Григорович, 1886 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, завiдуючий складом з-ду 
iм.Акулова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБАЧОВ Федiр Євдокимович, 1908 р. 
народження, с.Селище Костюковицького р-ну Мо-
гильовської  обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта середня. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, мар-
кшейдер шахти № 7-10. Вiйськовим трибуналом 7 
iнженерно-мiнної бригади 7 липня 1943 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1988 роцi.  

ГОРБАЧОВ Якiв Олександрович, 1904 р. 
народження, смт Тацинський Морозовського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, завi-
дуючий лабазом на зал.ст. Насвiтевич. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
сiчня 1933 року висланий за межi України. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОРБАЧОВА Харитина Iванiвна, 1892 р. 
народження, сл. Машликiно Мiллеровського р-ну 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, робiт-
ниця з-ду № 60. Арештована 3 березня 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 21 березня 1944 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена.  
Реабiлiтована у 1944 роцi.  

ГОРБЕНКО Андрiй Денисович, 1904 р. на-
родження, с.Закотне Новопсковського р-ну, украї-
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нець, освiта початкова. Проживав у с.Миколаївка 
Бiлокуракинського р-ну, селянин-одноосiбник. 
Арештований 25 березня 1931 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 30 жовтня 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРБЕНКО Андрiй Йосипович, 1888 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, колгоспник 
к-пу "Борець за волю". Арештований 12 листопада 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 28 листопада 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРБЕНКО Iван Панасович, 1892 р. народ-
ження, с.Василiвка Павлоградського р-ну Днiпро-
петровської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у кол.с.Вiролюбiвка Лутугинського р-ну, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 27 березня 1930 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБЕНКО Лiдiя Петрiвна, 1914 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка, освiта н/вища. Вiльно-
наймана, метеоспостерiгач 343 батальйону аеродро-
много обслуговування. Вiйськовим трибуналом 28 
району авiацiйного базування 8 березня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. 22 червня 
1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР мiру покарання знижено до 5 р. умовно, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1993 роцi.   

ГОРБЕНКО Микола Андрiйович, 1929 р. 
народження, с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Зоринсь-
ку Перевальського р-ну, машинiст електровоза ша-
хти "Никанор". Луганським обласним судом 28 бе-
резня 1949 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 11 березня 1955 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ГОРБЕНКО Микола Парфентiйович,    
1918 р. народження, с.Раничiвка Новопразького    
р-ну Днiпропетровської  обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у кол.с.Бiлявка Кремiнського   
р-ну, робiтник Рубiжанського хiмкомбiнату. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОРБЕНКО Нiна Олексiївна, 1923 р. народ-
ження, с.Медвежанка Свердловської мiськради, ук-
раїнка, освiта середня. Проживала в м.Ровеньки, 
вiйськкерiвник СШ № 1. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 11 грудня 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1969 роцi.  

ГОРБЕНКО Олександр Панасович, 1878 р. 
народження, с.Василiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, неписьменний. 
Проживав у м.Луганську, сторож "Текстильторгу". 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 27 березня 1930 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 15 вересня 1938 року засуджений до 

розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОРБЕНКО Пантелiй Панасович, 1879 р. 
народження, с.Василiвка Павлоградського р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, пiдрядник лiжкової 
фабрики глухонiмих. Репресований двiчi. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1930 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1989 i 1967 роках. 

ГОРБЕНКО Парфентiй Захарович, 1885 р. 
народження, с.Раничiвка Новопразького р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, сто-
рож Бiлявського агрокомбiнату. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 27 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГОРБЕНКО Порфирiй Порфирiйович,  
1908 р. народження, с.Раничiвка Новопразького    
р-ну Днiпропетровської  обл., українець, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Рубiжне, начальник вiйськово-навчального секто-
ра хiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОРБЕНКО Тимофiй Якович, 1888 р. на-
родження, с.Заводянка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ново-
дружеську Лисичанської мiськради, тесляр будцеху 
тресту "Шахтобуд". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОРБИК Дмитро Мусiйович, 1915 р. народ-
ження, м.Попасна, українець, освiта середня. Про-
живав у Попаснiй, бухгалтер райветлiкарнi. Луган-
ським обласним судом 20 грудня 1948 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ГОРБИКОВ Iван Тимофiйович, 1898 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Лисичанську, слюсар рудоре-
монтного з-ду. Луганським обласним судом 29 
квiтня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОРБОВ Вiктор Васильович, 1925 р. народ-
ження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, по-
мiчник врубмашинiста шахти № 3 iм.Володарсько-
го. Особливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 
1948 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРБОВ Олександр Олександрович,     
1925 р. народження, смт Павлiвка Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Павлiвцi, колгоспник к-пу iм.Володарського. Особ-
ливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948 ро-
ку засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.  
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ГОРБОВ Олександр Петрович, 1923 р. на-
родження, с.Шовкова Протока Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
молодший сержант 3 маневреної повiтряно-десант-
ної бригади. Вiйськовим трибуналом Московського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя, 28 березня 1943 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.  

ГОРБОВ Сергiй Федорович, 1909 р. народ-
ження, с.Данилiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, командир 
роти вiйськової частини 5014. Вiйськовим трибуна-
лом Уральського вiйськового округу, Росiйська Фе-
дерацiя, 6 жовтня 1938 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ГОРБОВСЬКИЙ Антон Войцехович,     
1884 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Ру-
бiжне, калькулятор силiкатного з-ду Лисхiмбуду. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 1 червня 1937 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРБУЛЬОВ Василь Михайлович, 1892 р. 
народження, с.Запольє Дубровенського р-ну Вiтеб-
ської  обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, робiтник шахти 
iм.Сталiна. Особливою "трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй  обл. 29 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1975 роцi.  

ГОРБУНКОВ Дем'ян Iванович, 1897 р. на-
родження, х. Бистрий, Морозовський р-н Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Ровеньки, тесляр шахти     
№ 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луган-
ської  обл. 2 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРБУНОВ Антонiн Васильович, 1896 р. 
народження, с.Миколаївка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта вища. Проживав у м.Лиси-
чанську, головний механiк тресту "Лисичанськвугi-
лля". Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
31 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРБУНОВ Василь Якович, 1878 р. народ-
ження, с.Сосково Сосковського р-ну Воронезької  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, газомiрник шах-
ти № 16 iм.Кагановича. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 9 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.  

ГОРБУНОВ Гаврило Iванович, 1903 р. на-
родження, смт Великий Лог Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий мотострiлецького батальйону 135 танкової 
бригади. Вiйськовим трибуналом 23 танкового кор-
пусу 11 серпня 1943 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОРБУНОВ Григорiй Захарович, 1857 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським окруж-
ним судом 5 травня 1929 року засуджений до 3 р. 

позбавлення волi умовно. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ГОРБУНОВ Iван Семенович, 1889 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Покровському, кол-
госпник к-пу "Перше травня". Арештований 28 лис-
топада 1932 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 21 грудня 1932 року Донецьким 
обласним вiддiлом ДПУ справу припинено за мало-
значнiстю, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.  

ГОРБУНОВ Петро Iллiч, 1910 р. народжен-
ня, с.Верхнiй Реутець Медвенського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник шахти 
"Американка". Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 березня 1930 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБУНОВ Петро Степанович, 1885 р. на-
родження, ст-ця Бєлореченська Бєлореченського   
р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, крiпильник шахти № 4-2-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 3 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОРБУНОВ Степан Дмитрович, 1895 р. на-
родження, м.Краснодон, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м.Луганську, завiдуючий мобiлiза-
цiйним вiддiлом вiйськкомату Жовтневої райради. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 серпня 
1945 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОРБУНОВ Тимофiй Григорович, 1893 р. 
народження, с.Гарасимiвка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Гара-
симiвцi, селянин-одноосiбник. Луганським окруж-
ним судом 5 травня 1929 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРБУНОВ Якiв Iванович, 1904 р. народ-
ження, с.Верхнiй Реутець Медвенського р-ну Кур-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник шахти 
"Американка". Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 21 березня 1930 року засуджений до     
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРБУНОВ Якiв Никифорович, 1895 р. на-
родження, с.Парафiївка Борзнянського р-ну Чернi-
гiвської  обл., росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Коченове Троїцького р-ну, рахiвник радгос-
пу "Привiлля". Арештований 18 грудня 1932 року 
за пiдозрою у пiдготовцi повстання проти Радян-
ської влади. 25 серпня 1933 року справу припинено 
за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРГОПА Корнiй Кирилович, 1897 р. на-
родження, смт Бiлокуракине, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Бiлокуракиному, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 12 листопада 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 30 сiчня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  
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ГОРГОПА Павло Костянтинович, 1902 р. 
народження, смт Бiлокуракине, українець, освiта 
початкова. Проживав у Бiлокуракиному, колгосп-
ник к-пу "Ленiнський шлях". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 29 сiчня 1944 року засуджений до 
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРГУЛЬ Василь Лукич, 1896 р. народжен-
ня, с.Буймер Тростянецького р-ну Харкiвської  
обл., українець, освiта середня. Проживав у смт Ен-
гельсове Краснодонської мiськради, заступник го-
ловного бухгалтера шахти iм.Енгельса. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.  

ГОРГУЛЬ Iван Лукич, 1903 р. народження, 
с.Буймер Тростянецького р-ну Харкiвської  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Енге-
льсове Краснодонської мiськради, рахiвник шахти 
iм.Енгельса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
29 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1957 роцi.  

ГОРГУЦ Василь Петрович, 1924 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Перемо-
га". Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзо-
ну, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.  

ГОРДЄЄВ Гаврило Гарасимович, 1896 р. 
народження, смт Новоайдар, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти 
iм.Iллiча. Арештований 6 липня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОРДЄЄВ Петро Федорович, 1904 р. народ-
ження, с.Урицьке Лисогорського р-ну Саратовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Луганську, викладач лiтератури пе-
дагогiчного iнституту. Луганським обласним судом 
22 червня 1941 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

ГОРДЄЄВ Семен Пилипович, 1892 р. народ-
ження, с.Барикине Сватiвського р-ну, росiянин, ос-
вiта н/середня. Проживав у смт Бiловодську, конюх 
Бiловодської сiльради. Постановою Особливої на-
ради при НКВС СРСР вiд 29 сiчня 1944 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРДЄЄВА Агафiя Миколаївна, 1902 р. на-
родження, х. Пронiн, Перелазовський р-н Волго-
градської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освi-
та початкова. Проживала в м.Красний Луч, не пра-
цювала. Арештована 6 грудня 1941 року за звинува-
ченням в антирадянськiй релiгiйнiй пропагандi. 25 
сiчня 1942 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтова-
на у 1942 роцi.  

ГОРДИДАН Iван Дмитрович, 1913 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 104 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 35 стрiлецької дивi-
зiї 15 квiтня 1936 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГОРДИНСЬКИЙ Iван Лук'янович, 1897 р. 
народження, х. Кузьминовка, Тарасовський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, конюх 
кiнного двору "Вiйськбуду". Арештований 20 груд-
ня 1932 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної групи. 16 травня 1933 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.   

ГОРДIЄВСЬКИЙ Павло Микитович,    
1923 р. народження, х. Тавричеський, Волоконовсь-
кий р-н Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта н/середня. Проживав у м.Брянка, учень 
електрослюсаря школи гiрпромучу. Луганським об-
ласним судом 29 травня 1940 року засуджений до   
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОРДIЕНКО Антонiна Олексiївна, 1900 р. 
народження, м.Кременчук Полтавської  обл., украї-
нка, освiта початкова. Проживала в м.Старобiльсь-
ку, домогосподарка. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 11 вересня 1943 року засуджена до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГОРДIЄНКО Василь Андрiйович, 1890 р. 
народження, с.Ряженов Таганрозького р-ну Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав на кол.х. Кульбакине Хруста-
льненської селищної Ради Краснолуцької мiськра-
ди, стрiлочник зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 7 вересня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГОРДIЄНКО Василь Якович, 1896 р. народ-
ження, с.Луб'янка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Луб'янцi, кол-
госпник к-пу "Соцiалiстичний Донбас". Арештова-
ний 27 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни. Справу припинено за смертю 
пiдслiдного, що сталася 3 серпня 1943 року. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.  

ГОРДIЄНКО Вiра Григорiвна, 1904 р. на-
родження, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, ук-
раїнка, освiта середня. Проживала в с.Червона Зiрка 
Мiловського р-ну, шкiльна вчителька. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 30 серп-
ня 1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 31 
жовтня 1946 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР строк покарання знижено до 3 р. Реабi-
лiтована у 1994 роцi.  

ГОРДIЄНКО Гордiй Гаврилович, 1888 р. 
народження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нещерето-
вому, тесляр к-пу iм.Ворошилова. Арештований 30 
травня 1938 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 23 жовтня 1938 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ГОРДIЄНКО Дмитро Пилипович, 1906 р. 
народження, с.Петракiвка Катеринопiльського р-ну 
Київської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Перевальську, робiтник шахти iм.Сталi-
на. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 23 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
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конано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОРДIЄНКО Iван Iванович, 1904 р. народ-
ження, с.Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 667 стрiлецького полку 217 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 6 армiї 23 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу.  24 лютого 1942 року Вiй-
ськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 2000 роцi.  

ГОРДIЄНКО-ЧЕРВЕЦЬ Меланiя Григорiв-
на, 1898 р. народження, с.Весела Гора Слов'яносе-
рбського р-ну, українка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Луганську, офiцiантка їдальнi в готелi. 
Арештована 11 листопада 1937 року як дружина ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
19 лютого 1938 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.   

ГОРДIЄНКО Микола Єфремович, 1884 р. 
народження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у м.Кра-
сний Луч, робiтник шахти № 160. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 28 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

ГОРДIЄНКО Михайло Микитович, 1902 р. 
народження, с.Степанiвка Устинiвського р-ну Кiро-
воградської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, конторник тресту "Вороши-
ловградвугiлля". Луганським обласним судом 30 
березня 1948 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГОРДIЄНКО Онисим Тимофiйович, 1886 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, 
не працював, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 31 березня 1945 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.  

ГОРДОК Антон Валентинович, 1903 р. на-
родження, с.Безпальчеве Барвiнкiвського р-ну Хар-
кiвської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, кучер райпрокуратури. Народним су-
дом Краснодонського р-ну 15 вересня 1934 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОРДОН Ельза Карлiвна, 1896 р. народжен-
ня, Нiмеччина, нiмкеня, освiта початкова. Прожива-
ла в с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, не пра-
цювала. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

ГОРЕЛИК Хацкель Мейєрович, 1885 р. на-
родження, с-ще Щедрiн Жлобiнського р-ну Гомель-
ської  обл., Бiлорусь, єврей, освіта початкова. Про-
живав у м.Брянка, закрiйник артiлi "Швейдонбас". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 21 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОРЕЦЬКА Антонiна Мусiївна, 1915 р. на-
родження, м.Алчевськ, українка, освiта середня.  На 

час арешту член ВКП(б). Проживала в Алчевську, 
iнвалiд, не працювала. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 червня 1945 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГОРЄЛОВ Iлля Самiйлович, 1865 р. народ-
ження, Чернiгiвська  обл., українець.  Проживав у 
с.Шишкове Слов'яносербського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Колегiєю ОДПУ 18 сiчня 1930 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОРЄЛОВ Матвiй Iванович, 1894 р. народ-
ження, х. Нижнi Грачики, Тарасовський р-н Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, шорник 
мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОРЄЛОВ Микола Iллiч, 1907 р. народжен-
ня, с.Садки Старобiльського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Тополiвка Попаснянсь-
кого р-ну, робiтник радгоспу iм.Титова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОРЄЛОВ Микола Тимофiйович, 1921 р. 
народження, с.Садки Старобiльського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Садках, робiт-
ник радгоспу "Донбас". Арештований 20 лютого 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нiмець-
ким окупантам. 29 червня 1943 року справу припи-
нено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРЄЛОВ Олександр Петрович, 1923 р. на-
родження, с.В’яжи-Заріччя Новосiльського р-ну 
Орловської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської  обл. 11 квiтня 1942 року засуджений до 10 
р. позбавлення волi. 25 березня 1947 року Вiйсько-
вою колегiєю Верховного суду СРСР строк пока-
рання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОРЄЛОВ Олексiй Давидович, 1924 р. на-
родження, ст-ця Обливська Обливського р-ну Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Вахрушеве Краснолу-
цької мiськради, електрослюсар шахти № 5. Луган-
ським обласним судом 27 грудня 1945 року засу-
джений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ГОРЄЛОВ Тимофiй Федорович, 1885 р. на-
родження, с.Садки Старобiльського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Садках, мiрошник 
радгоспу "Донбас". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй  обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОРЄЛОВ Федiр Iванович, 1897 р. народ-
ження, х. Нижнi Грачики, Тарасовський р-н Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, шорник шах-
ти № 2-4. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.  
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ГОРИЧЕВ Степан Юхимович, 1889 р. на-
родження, с.Шкинь Коломенського р-ну Московсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, службовець з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРИЧЕВА Клавдiя Андрiївна, 1901 р. на-
родження, с.Шкинь Коломенського р-ну Московсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта се-
редня. Проживала в м.Луганську, секретар-друкар-
ка 25-го управлiння Вiйськбуду. Арештована 21 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 23 серпня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдної. Реабiлiтована у 
1994 роцi.  

ГОРИШНЯК Iван Григорович, 1919 р. на-
родження, с.Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну Вороне-
зької  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, тимчасово не 
працював. Арештований 27 серпня 1943 року за 
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив 
у полiцiї. 10 березня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРІЛИК Леонід Миколайович, 1917 р. на-
родження, м. Рубіжне, українець, освіта початко-ва. 
Проживав у Рубіжному, робітник хімкомбінату. 
”Трійкою” УНКВС по Донецькій обл. 15 січня 1938 
року засуджений до розстрілу. Реабілітований у 
1989 році. 

ГОРІН, він же КОН (КАН) Хен Ір, 1909 р. 
народження, Корея, кореєць, освіта початкова. 
Проживав у м. Луганську, токар з-ду ім. Жовтневої 
революції. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
19 квітня 1936 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волі. Реабілітований у 1989 році. 

ГОРIН-ГАЛЬПЕРIН Олександр (Абрам) 
Євгенович, 1903 р. народження, м.Золоте Перво-
майської мiськради, єврей, освiта початкова. Про-
живав у м.Харковi, начальник вiддiлення 8 вiддiлу 
УДБ НКВС УРСР. Арештований 15 липня 1938 ро-
ку за пiдозрою у приналежностi до контрреволю-
цiйної органiзацiї. 10 вересня 1940 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

ГОРIН Олександр Iванович, 1894 р. народ-
ження, х. Громак, Казанський р-н Ростовської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у с.Бутове Старобiльського р-ну, табель-
ник радгоспу "Скотар". Арештований 16 сiчня 1933 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 14   
лютого 1933 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.  

ГОРКОВЕЦЬ Федiр Кiндратович, 1886 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ру-
бiжне, сторож лiсомелiоративної дiльницi. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 22 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГОРЛАТОВ Трохим Михайлович, 1884 р. 
народження, с.Новоборове Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, робiтник з-ду "Склобуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРЛАЧ Андрiй Павлович, 1875 р. народ-
ження, с.Петрiвське Бахмутського повiту Катерино-
славської губернiї, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, не працював. Арештований 4 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 2 квiтня 1930 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1930 роцi.  

ГОРЛАЧ Олексiй Васильович, 1880 р. на-
родження, с.Малий Самбiр Конотопського р-ну 
Сумської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, тесляр вагоноремонтних майсте-
рень. Арештований 8 липня 1927 року за звинува-
ченням у контрреволюцiйнiй агiтацiї. 1 вересня 
1927 року справу припинено за малозначнiстю,      
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1927 роцi.  

ГОРЛЕВАНОВ Олександр Олексiйович, 
1881 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, колгоспник к-пу iм.Балицького. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 22 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГОРЛЕВАНОВ Петро Олександрович,  
1901 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, робiтник шахти № 3-13 "Тошкiвка". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 28 травня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГОРЛОВ Iван Григорович, 1888 р. народ-
ження, м.Артемiвськ Донецької  обл., українець, ос-
вiта вища. Проживав у м.Первомайську, начальник 
технiчного вiддiлу тресту "Первомайськвугiлля". 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 17 жовтня 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 25 січня 1939 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

ГОРН Вольф Мендельович, 1911 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, перукар. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРНИЦЬКИЙ Бенедикт Рафаїлович,  
1894 р. народження, с.Юзефiвка Брусилiвського    
р-ну Київської  обл., поляк, неписьменний. Прожи-
вав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, робiт-
ник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Донсо-
да". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОРНОСТАЄВ Олександр Олексiйович, 
1889 р. народження, с.Тиврiв Тиврiвського р-ну 
Вiнницької  обл., українець, освiта вища. Проживав 
у м.Старобiльську, заступник начальника райконто-
ри зв'язку. 3 лютого 1942 року Вiйськовим трибуна-
лом вiйськової частини 1080 засуджений до розст-
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рiлу. Страчений 15 лютого 1942 року. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Ганна Василiвна, 1910 р. на-
родження, Кремiнський р-н, українка, освiта почат-
кова. Проживала в с.Площанка Кремiнського р-ну, 
не працювала. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 18 березня 1944 року вислана за 
межi України як член сiм'ї репресованого за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 
роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Iван Васильович, 1875 р. на-
родження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Половин-
киному, без певних занять. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 4 липня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. 4 серпня 1943 року Вiй-
ськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 
розстрiл замiнено 7 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1995 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Iван Дмитрович, 1892 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, не-
письменний. Проживав у Круглому, селянин-одно-
осiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 12 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1997 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Iван Федотович, 1895 р. народ-
ження, х. Антоновський, Куйбишевський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у с-щi Кошари Антрацитiв-
ського р-ну, бригадир тваринникiв радгоспу "Ло-
зи". Арештований 24 грудня 1941 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєн-
ним станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 20 березня 1948 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Iлля Дмитрович, 1907 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Круглому, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 17 липня 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Микола Тихонович, 1927 р. на-
родження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий вiйськової частини 58126. 20 квiтня 1951 
року Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 
41772 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 7 гру-
дня 1956 року пленумом Верховного суду СРСР 
мiру покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 
1993 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Михайло Федотович, 1903 р. 
народження, с.Денисово-Алексєєвка Куйбишевсь-
кого р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Крi-
пенський Антрацитiвської мiськради, пожежник 
пожежної команди тресту "Боковоантрацит". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Олексiй Федорович, 1925 р. на-
родження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, колгосп-

ник к-пу iм.Тельмана. Арештований 13 лютого 
1943 року за звинуваченням у тому, що пiд час оку-
пацiї служив у полiцiї. 26 листопада 1943 року ви-
правданий Вiйськовим трибуналом Казанського га-
рнiзону, Росiйська Федерацiя.  Реабiлiтований у 
1943 роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Петро Охрiмович, 1888 р. на-
родження, кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Кругле Сва-
тiвського р-ну, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Пiвденного фронту 10 березня 1942 року засудже-
ний до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.  

ГОРОБЕЦЬ Якiв Леонтiйович, 1900 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Лисичанську, майстер Пiвнiчдон-
дресу. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.  

ГОРОБIЙ Микола Iванович, 1910 р. народ-
ження, м.Днiпропетровськ, українець, освiта вища. 
Проживав у м.Рубiжне, заступник завiдуючого 
мiською конторою змiшторгу. Арештований 7 трав-
ня 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 20 липня 1943 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРОБЧЕНКО Михайло Пимонович,   
1906 р. народження, с.Курячiвка Маркiвського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ку-
рячiвцi, тракторист к-пу "Новий колос". Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Донецької  обл. 19 
серпня 1941 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРОБЧЕНКО Федiр Андрiйович, 1891 р. 
народження, смт Комишуваха Попаснянського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
Лоскутiвка Попаснянського р-ну, диспетчер вагон-
ної дiльницi зал.ст. Лисичанськ. Арештований 11 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 10 вересня 1938 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРОВИЙ Федiр Олександрович, 1915 р. 
народження, м.Миколаїв, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Луганську, кiномеханiк клубу iм.Ле-
нiна. Луганським обласним судом 24-25 квiтня 
1946 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОРОДЕЦЬКИЙ (ГОРОДЕСЬКИЙ) Бронi-
слав Леонтiйович, 1905 р. народження, с.Кузьмин 
Городоцького р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Новониканорiвка Сватiв-
ського р-ну, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 31 жо-
втня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1960 роцi.  

ГОРОДЕЦЬКИЙ Максим Федотович,   
1906 р. народження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макiївцї, 
колгоспник к-пу iм.Чапаєва. Репресований двiчi. 
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Арештований 1 грудня 1932 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 7 липня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй,     
з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 27 грудня 1937 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1994 i 1989 роках.   

ГОРОДЕЦЬКИЙ Павло Федорович, 1893 р. 
народження, м.Могилiв-Подiльський Вiнницької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Фрунзе Слов'яносербського р-ну, телеграфiст 
зал.ст. Сентянiвка. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 березня 1933 року ви-
сланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОРОДИНСЬКА (ЖМУДЯК, КОВАЛЬ-
ЧУК) Анелiя Касянiвна, 1906 р. народження, 
с.Супiвка Копайгородського р-ну Вiнницької  обл., 
полька, неписьменна. Проживала в м.Стахановi, ро-
бiтниця шахти "Паркомуна". Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 10 серпня 
1941 року засуджена до розстрiлу. Страчена 4 вере-
сня 1941 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.  

ГОРОДИНСЬКИЙ Григорiй Антонович, 
1926 р. народження, с.Македонiвка Лутугинського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у Ма-
кедонiвцi, колгоспник к-пу iм.Сталiна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засу-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.  

ГОРОДИНСЬКИЙ Дмитро Григорович, 
1887 р. народження, с.Македонiвка Лутугинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ма-
кедонiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 16 березня 
1930 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГОРОДОВИЧЕНКО Павло Юхимович, 
1888 р. народження, с.Пархоменко Краснодонсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, коваль з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засуджений до    
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОРОДЯНIНА Марiя Пантелеймонiвна, 
1903 р. народження, с.Демидiвка Решетилiвського 
р-ну Полтавської  обл., українка, освiта н/вища. 
Проживала в м.Луганську, вчителька СШ № 28. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 
1943 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1989 роцi.  

ГОРОЖАЄВ (ГОРОЖЕЄВ) Андрiй Павло-
вич, 1893 р. народження, с-ще Ковпакове Антраци-
тiвського р-ну, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Ковпаковому, запальник шахти № 30. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 13 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГОРОЖАЄВ Роман Сергiйович, 1891 р. на-
родження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Щото-
ве Антрацитiвської мiськради, тесляр шахти № 30. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 

1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.  

ГОРОЖАНКIН Iван Iллiч, 1929 р. народ-
ження, смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
вихованець мiнного дивiзiону 2 винищувальної 
бригади. Вiйськовим трибуналом 6 армiї 22 вересня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОРОЖАНКIН Митрофан Андрiйович, 
1914 р. народження, с.Репець Мантуровського р-ну 
Курської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Стахановi, лiсогон ша-
хти iм.Iллiча. Арештований 23 липня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 18 серпня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ГОРОФАНОВ Iван Олексiйович, 1900 р. на-
родження, с.Бобровка Покровського р-ну Орловсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, робiтник м'ясо-
комбiнату. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 29 сiчня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРОХ Олександр Петрович, 1896 р. народ-
ження, Польща, росiянин, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, ро-
бiтник Новоолександрiвського конезаводу. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОРОХ Олексiй Платонович, 1888 р. народ-
ження, с.Новострiльцiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новострiль-
цiвцi, пенсiонер. Арештований 12 листопада 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 10 квiтня 1950 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення. Реа-
бiлiтований у 1950 роцi.  

ГОРОХОВ Василь Олексiйович, 1898 р. на-
родження, с.Єкатериновка Малоархангельського   
р-ну Орловської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Первомайську, 
керуючий трестом "Первомайськвугiлля". Вiйсько-
вим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 
17 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 25 січня 1939 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

ГОРОХОВ Олександр Iванович, 1892 р. на-
родження, с.Покровське, Волгоградська  обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Брянка, начальник дiльницi шахти № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 27 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРОХОВА Анна Юхимiвна, 1924 р. народ-
ження, с.Карауловка Покровського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта н/серед-
ня. Проживала в м.Перевальську, нормувальниця 
шахти № 1 Алчевського мiськпромкомбiнату. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 
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28 травня 1948 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.  

ГОРОХОВА Любов Пилипiвна, 1902 р. на-
родження, с.Зіневка Кузнецького р-ну Пензенської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта вища. 
Проживала в м.Стахановi, викладач нiмецької мови 
СШ № 4. Арештована 4 березня 1944 року за звину-
ваченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 6 
червня 1945 року справу припинено за недостатнiс-
тю матерiалiв для притягнення до суду. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.  

ГОРОХОВАТСЬКА Марiя Андрiївна,   
1926 р. народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українка, освiта н/середня. Проживала в м.Сє-
веродонецьку, лаборант тресту "Лисичанськхiм-
буд". Луганським обласним судом 8 серпня 1951 
року засуджена до 25 р. позбавлення волi. 26 сiчня 
1955 року Верховним судом УРСР мiру покарання 
знижено до 7 р. Реабiлiтована у 1989 роцi.  

ГОРПИНЕНКО Iван Федорович, 1885 р. на-
родження, с.Радiсне Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Давидо-Ми-
кiльське Краснодонського р-ну, бригадир к-пу 
"Шлях до соцiалiзму". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 12 сiчня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.  

ГОРСЬКА Марiя Спиридонiвна, 1913 р. на-
родження, м.Тальне Київської  обл., українка, освi-
та початкова. Проживала в м.Стахановi, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Кавказько-
го вiйськового округу 15 серпня 1942 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.  

ГОРСЬКИЙ Павло Наркисович, 1880 р. на-
родження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Маркiвка, селянин-одноосiбник. 
Арештований 10 листопада 1930 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 8 серпня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1931 роцi.  

ГОРСЬКИЙ Сигiзмунд Станiславович, 
1893 р. народження, м.Варшава, Польща, поляк, 
освiта н/середня. Проживав у м.Красний Луч, слю-
сар-водопровiдник будконтори тресту "Донбасант-
рацит". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської  обл. 3 сiчня 1944 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.  

ГОРЧИНСЬКИЙ Людвiг Йосипович,    
1888 р. народження, Кам'янець-Подiльська  обл., 
поляк, освiта середня. Проживав у м.Старобiльську, 
статист райземвiддiлу. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 3   грудня 1937 року. Ре-
абiлiтований у 1961 роцi.  

ГОРЧИНСЬКИЙ Степан Владиславович, 
1903 р. народження, с.Бугаївка Оратiвського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Лотикове Слов'яносербського р-ну, десятник 
шахти iм.Лотикова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОРЧИЦЬКИЙ Йосип Тимофiйович,    
1903 р. народження, с.Гречана Проскурiвського     
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Бабичеве Троїцького р-ну, таксувальник 
районної контори "Заготзерно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 20 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОРЧИЦЯ Йосип Вiкентiйович, 1878 р. на-
родження, с.Людвипiль Городоцького р-ну Вiнни-
цької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Куземiвка Сватiвського р-ну, возiй к-пу iм.Воро-
шилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРШКОВ Андрiй Тимофiйович, 1880 р. 
народження, с.Загрязне Спас-Деменського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, двiрник 
будинкоуправлiння № 3. Арештований 25 грудня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 22 сiчня 1942 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл., з-пiд ва-
рти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

ГОРШКОВ Василь Наумович, 1904 р. наро-
дження, с.Чебишево Iзмалковського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Хрустальне Краснолуць-
кої мiськради, вантажник тресту "Антрациттер-
мопiч". Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.Луган-
ська 3 лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 
18 лютого 1942 року розстрiл замiнено 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОРШКОВ Микола Георгiйович,                                   
1909 р. народження, смт Новоайдар, українець, 
освіта початкова.  Проживав у Новоайдарi, не пра-
цював. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
27 сiчня 1931 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРШКОВ Федiр Олексiйович, 1898 р. на-
родження, с.Новлянське Волоколамського р-ну Мо-
сковської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та вища. Проживав у м.Стахановi, головний iнже-
нер регiонального вiддiлення об'єднання "Донбас-
енерго". Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 20 вересня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1954 роцi.  

ГОРШКОВ Якiв Дормидонтович, 1900 р. 
народження, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Перевальську, 
головний бухгалтер шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1956 роцi.  

ГОРШКОВА Мотрона Андрiївна, 1901 р. 
народження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала у Фащiвцi, 
робiтниця молокозаводу. Арештована 6 травня 1942 
року за звинуваченням у спiвробiтництвi з агенту-
рою нiмецьких розвiдорганiв. 25 червня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1994 роцi.  
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ГОРШКОЛЄПОВ Михайло Кирилович, 
1916 р. народження, х. Верхньомитякiнський, Тара-
совський р-н Ростовської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, токар з-ду № 60. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 12 жовтня 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 берез-
ня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРШКОЛЄПОВ Олексiй Григорович, 
1895 р. народження, х. Верхньомитякiнський, Тара-
совський р-н Ростовської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, робiтник з-ду "Металотранс". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГОРЬКОВЕНКО Андрiй Юхимович,     
1905 р. народження, с.Денисово-Алексєєвка Матвє-
єво-Курганського р-ну Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, бухгалтер мiської контори Держ-
банку. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
7-8 березня 1933 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОРЬКОВЕНКО Iван Григорович, 1909 р. 
народження, с.Денисово-Алексєєвка Матвєєво-Кур-
ганського р-ну Ростовської обл., Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Вах-
рушеве Краснолуцької мiськради, монтер механiч-
ної майстернi шахти № 5-бiс. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ГОРЮНОВ Михайло Дмитрович, 1896 р. 
народження, с.Чулково Новосiльського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, робiтник 
Штердресу. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 31 липня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 
роцi.  

ГОРЮШКО Олександр Андрiйович,     
1898 р. народження, с.Стельмахiвка Куп'янського 
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ящикове Перевальського р-ну, за-
пальник шахти № 9. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 18 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.  

ГОРЯНИКОВ Максим Володимирович, 
1888 р. народження, с.Софiївка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, кучер склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРЯНИКОВ Сергiй Матвiйович, 1876 р. 
народження, с.Софiївка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
пiдземний конюх шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРЯНОВ Павло Дмитрович, 1895 р. на-
родження, с.Верхня Покровка Старобiльського      

р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Вер-
хнiй Покровцi, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. Аре-
штований 26 червня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
31 березня 1948 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРЯНСЬКИЙ Андрiй Володимирович, 
1903 р. народження, смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Федорiвцi, робiтник з-ду № 59 (м.Петровське). Реп-
ресований двiчi. Арештований 5 листопада 1933 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контрре-
волюцiйної органiзацiї. В ходi слiдства провину не 
було доведено. 31 квiтня 1934 року справу припи-
нено, з-пiд варти звiльнений. Донецьким обласним 
судом 25 серпня 1938 року засуджений до 6 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1934 i 
1957 роках. 

ГОРЯНСЬКИЙ Iван Васильович, 1887 р. 
народження, смт Маломиколаївка Антрацитiвсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Маломиколаївцi, не працював. Донецьким облас-
ним судом 9 травня 1936 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОРЯЧЕВ Гаврило Михайлович, 1913 р. 
народження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ко-
сiора. Арештований 9 березня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

ГОРЯЧЕВ Данило Матвiйович, 1897 р. на-
родження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта н/середня. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ко-
сiора. Арештований 9 березня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

ГОРЯЧЕВ Дрон Маркович, 1912 р. народ-
ження, х. Ольховський, Нижньочирський р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, вантаж-
ник транспортного цеху тресту "Боковоантрацит". 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 11 
лютого 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОРЯЧЕВ Минай Йосипович, 1907 р. на-
родження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ко-
сiора. Арештований 9 березня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1933 роцi.  
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ГОРЯЧЕВ Мусiй Несторович, 1915 р. на-
родження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ко-
сiора. Арештований 9 березня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

ГОРЯЧЕВ Петро Iсайович, 1896 р. народ-
ження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник 
вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Косiора. 
Арештований 9 березня 1933 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-
пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ГОРЯЧЕВ Тарас Кирейович, 1895 р. народ-
ження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, робiт-
ник штампувального цеху з-ду iм.Артема. Арешто-
ваний 9 березня 1933 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.  

ГОРЯЧЕВ Харлампiй Єгорович, 1908 р. на-
родження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник бази мiськхарчоторгу. Луганським  облас-
ним судом 3 березня 1941 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.  

ГОРЯЧЕВ Юдай Михайлович, 1907 р. на-
родження, х. Тюковной, Усть-Медведицький р-н 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ро-
бiтник вiддiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ко-
сiора. Арештований 9 березня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 червня 1933 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 
роцi.  

ГОРЯЧИХ Гарасим Петрович, 1906 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта вища.  На 
час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець. 
Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзону 20 
березня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОРЯЧКОВСЬКИЙ Пилип Фролович, 
1892 р. народження, с.Пiдвисоке Баранiвського     
р-ну Вiнницької  обл., українець.  Проживав у смт 
Краснорiченське Кремiнського р-ну, рахiвник-ка-
сир цегельного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 25 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.  

ГОСПОДІНОВ Петро Крестович, 1903 р. 
народження, м.Одеса, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької міськра-
ди, начальник електродiльницi Штердресу. Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР 19 вересня 

1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 21 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.   

ГОСТЄВ Никифор Кузьмич, 1888 р. народ-
ження, с.Окнине Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Окниному, колгосп-
ник к-пу "Червоне село". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 19 квiтня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.  

ГОСТЄВ Федiр Петрович, 1904 р. народжен-
ня, с.Глинка Верховського р-ну Орловської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Перевальську, вибiйник шахти "Де-
льта" № 2. Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.Ал-
чевська 28 червня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГОТБЕРГ Густав Рудольфович, 1907 р. на-
родження, с.Мокрець Радомишльського р-ну Київ-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, рiзальник скла з-ду "Пролетар". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 3 грудня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГОТБЕРГ Юлiй Рудольфович, 1911 р. на-
родження, м.Радомишль Київської  обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, майс-
тер склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.  

ГОТЗЕЛIХ Данило Петрович, 1923 р. на-
родження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 листопада 1942 року визнаний соцiально небез-
печним елементом i засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.  

ГОТЗЕЛIХ Еммануїл Миколайович, 1923 р. 
народження, м.Красний Луч, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
18 листопада 1942 року визнаний соцiально небез-
печним елементом i засуджений до 8 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГОТЗЕЛIХ Iван Федорович, 1877 р. народ-
ження, с.Ребрикове Антрацитiвського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Ребриковому, сторож 
к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОТЗЕЛIХ (ГОДЗЕЛIХ) Олександр Кiнд-
ратович, 1893 р. народження, Харкiвська  обл., нi-
мець.  Проживав у смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, наглядач колiї зал.ст. Штерiвка. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 серпня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГОТЗЕЛIХ Якiв Йосипович, 1921 р. народ-
ження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, колгоспник к-пу iм.Те-
льмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
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листопада 1942 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФ (ГОФФ) Генрiх Єгорович, 1911 р. на-
родження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвсь-
кої сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освi-
та початкова. Проживав за мiсцем народження, кол-
госпник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Арештований 
27 лютого 1938 року за звинуваченням в антира-
дянськiй дiяльностi. 30 грудня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОФ (ГОФФ) Георгiй Людвiгович, 1910 р. 
народження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiв-
ської сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
колгоспник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Ареш-
тований 14 грудня 1937 року за звинуваченням у 
причетності до контрреволюційної організації. Рі-
шення у справі немає. 25 березня 1961 року справу 
припинено за відсутністю складу злочину. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

ГОФ (ГОФФ) Людвiг Християнович,    
1876 р. народження, к.Рундевiзiя Люксембурзького 
р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiв-
ської сiльради Ровенькiвської мiськради, колгосп-
ник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрілу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОФМАН Альберт Карлович, 1897 р. на-
родження, х. Григорiвка, Ширяївський р-н Одеської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Брян-
ка, робiтник шахти № 6. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФМАН Василь Фрiдрiхович, 1897 р. на-
родження, с.Маринопiль Марiупольського р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Азарiвка Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Тельмана. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГОФМАН Ганна Якiвна, 1901 р. народжен-
ня, смт Новотроїцьке Ольгинського р-ну Донецької  
обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Красний Луч, домогосподарка. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 11 листопада 1944 року за-
суджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.  

ГОФМАН Едуард Андрiйович, 1872 р. на-
родження, к.Гармштадт, Запорiзька  обл., нiмець.  
Проживав у кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiв-
ської сiльради Ровенькiвської мiськради, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ОДПУ вiд 18 сiчня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФМАН Емiль Оттович, 1889 р. народ-
ження, к.Марiєнгейм, Днiпропетровська  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
головний бухгалтер регiонального управлiння 
об'єднання "Доненерго". Арештований 20 квiтня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-

цiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

ГОФМАН Iван Iванович, 1888 р. народжен-
ня, с.Новокраснiвка Марiупольського р-ну Донець-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхньотузлове Свердловської мiськради, тесляр 
к-пу "Роте Фане". Арештований 30 червня 1942 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 ли-
пня 1942 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.  

ГОФМАН Iван Каспарович, 1890 р. народ-
ження, с.Любиме Свердловської мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Любимому, колгосп-
ник к-пу "Морген Роте". Арештований 5 вересня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. У зв'язку з наближенням лiнiї фронту був етапо-
ваний углиб країни, де помер 17 липня 1942 року.  
6 червня 1966 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОФМАН Карл Альбертович, 1881 р. на-
родження, Нiмеччина, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Спецколегiєю Донецького  обласного 
суду 15 квiтня 1937 року засуджений до 6 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГОФМАН Карл Карлович, 1912 р. народ-
ження, с.Берестове Артемiвського р-ну Донецької  
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у с-щi Коза-
кiвка Антрацитiвського р-ну, вчитель селищної 
школи. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.  

ГОФМАН Рейнгольд Вiльгельмович,    
1888 р. народження, Польща, нiмець, освiта серед-
ня. Проживав у м.Сватове, коваль артiлi iнвалiдiв 
"Червоний Жовтень". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФМАН Тихiн Федорович, 1902 р. народ-
ження, с.Розкiшне Лутугинського р-ну, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, возiй Ар-
темiвського райвиконкому. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 21 жовтня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОФМАН Томас Михайлович, 1909 р. на-
родження, смт Ленiнське Свердловської мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiв-
ка Антрацитiвського р-ну, слюсар к-пу "Роте Фа-
не". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 1 квiтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФМАН Федiр Тимофiйович, 1893 р. на-
родження, м.Первомайськ, українець, освiта серед-
ня. Проживав у м.Луганську, вiдповiдальний вико-
навець вiддiлу постачання тресту "Краснодонвугiл-
ля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 12 жовт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.  

ГОФФ Вiльгельм Георгiйович, 1902 р. на-
родження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
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венькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Бобрикiвка Свердловської мiськради, 
машинiст к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГОФФ Генрiх Людвiгович, 1907 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, трак-
торист-комбайнер к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ГОФФ Конрад Кiндратович, 1903 р. наро-
дження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, непись-
менний. Проживав за мiсцем народження, конюх  
к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГОФФ Кiндрат Кiндратович, 1911 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, непись-
менний. Проживав за мiсцем народження, колгосп-
ник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 21 листопада 1937 року засу-
джений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФФ Людвiг Людвiгович, 1905 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав за мiсцем народження, прода-
вець сiльпо. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
21 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОФФ Християн Генрiхович, 1896 р. народ-
ження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвської 
сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, колгоспник     
к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 8 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГОФФ Християн Людвiгович, 1903 р. на-
родження, кол.к.Грекове-Єлизаветинська Благiвсь-
кої сiльради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освi-
та н/вища. Проживав у с-щi Козакiвка Антрацитiв-
ського р-ну, директор школи. Донецьким  обласним 
судом 21 червня 1936 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. 19 жовтня 1936 року постановою 
Верховного суду УРСР вирок скасовано, справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.  

ГОХ Генрiх Августович, 1905 р. народжен-
ня, с.Вольвахiвка Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОХ Готфрiд Iванович, 1884 р. народження, 
с.Махирушка Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 

колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1966 роцi.  

ГОХ Еммануїл Iванович, 1898 р. народжен-
ня, с.Вольвахiвка Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка 
Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний 
колос". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОХБАУМ Валентин Iванович, 1902 р. на-
родження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одноосi-
бник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ОДПУ вiд 13 сiчня 1930 року висланий за межi Ук-
раїни. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОХБАУМ Ертман Петрович, 1909 р. на-
родження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Трудовому, коваль  
к-пу "Роте Октобер". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОХБАУМ Фрiдрiх Мартинович, 1900 р. 
народження, кол.с.Мирське Благiвської сiльради 
Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, машинiст молота-
рки к-пу "Червона хвиля". "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 26 лютого 1934 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.  

ГОХБАУМ Фрiдрiх (Федiр) Петрович,   
1908 р. народження, с.Трудове Новоайдарського   
р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у Трудо-
вому, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 10 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГОХНЕР Мозес Давидович, 1915 р. народ-
ження, Польща, єврей, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий музвзводу 63 стрiлецького 
полку. До призову проживав у м.Луганську. Вiй-
ськовим трибуналом 7 запасної стрiлецької бригади 
29 листопада 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГОЦУЦОВ Iван Пантелiйович, 1874 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Чистякiвського р-ну Доне-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, сторож нафтоскладу зал.ст. Крин-
дачiвка. Постановою Судової ”трійки” при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 14 лютого 1934 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГОЦЬКИЙ Казимир Станiславович, 1910 р. 
народження, с.Велика П'ятигiрка Бердичiвського   
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, робiтник шахти № 36. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГРАБЕК В'ячеслав Антонович, 1905 р. на-
родження, м.Луганськ, поляк, освiта середня.  На 
час арешту член ВКП(б). Проживав у Луганську, 
технiк по прийманню паровозiв з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 
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листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАБОВИЧ Антон Гарасимович, 1904 р. 
народження, м.Ровеньки, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у кол.с.Цимлянка Бобрикiвської сiль-
ради Антрацитiвського р-ну, коваль к-пу "Паркому-
на". Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 квiтня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГРАБОВИЧ Iван Тихонович, 1908 р. народ-
ження, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Петровське Красно-
луцької мiськради, апаратник з-ду № 59 iм.Петров-
ського. Спецколегiєю Донецького  обласного суду 
27 квiтня 1937 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.  

ГРАБОВИЧ Iван Якович, 1912 р. народжен-
ня, с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Ровеньки, контролер рай-
ощадкаси. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 11 ли-
пня 1932 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАБОВСЬКА Ганна Панасiвна, 1919 р. на-
родження, с.Мар'янiвка Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмкеня, освiта початкова. 
Проживала в смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, колгоспниця к-пу "Шлях вперед". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1964 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Андрiй Мартинович,  
1890 р. народження, Днiпропетровська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с-щi Новоукра-
їнка Ровенькiвської мiськради, колгоспник к-пу 
"Вперед Червоний Прапор". Арештований 6 верес-
ня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де помер 9 сiчня 1942 року. 29 травня 
1963 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Антон Iванович, 1902 р. 
народження, смт Городок Городоцького р-ну 
Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Кругле Сватiвського р-ну, коваль к-пу iм.Те-
льмана. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Зiгфрiд Климентiйович, 
1913 р. народження, с.Рокита Старовижiвського    
р-ну Волинської  обл., поляк, освiта середня. Про-
живав у м.Рубiжне, електромеханiк шахти "Ново-
дружеська". Арештований 7 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 грудня 
1943  року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Йосип Вiссарiонович, 
1902 р. народження, с.Городниця Брацлавського    
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськ-
ради, бригадир тваринникiв радгоспу "Сiльiнтерн". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 сiчня 1938 

року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Йосип Никодимович,  
1900 р. народження, с.Гречана Проскурiвського     
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Лантратiвка Троїцького р-ну, тесляр-
приватник. Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Йосип Панасович, 1912 р. 
народження, с.Пробудження Люксембурзького р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, посадчик лави шахти 
№ 21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 жов-
тня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1965 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Мартин Iванович, 1875 р. 
народження, к.Аннiвка Олександрiвського повiту 
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с-щi Новоукраїнка Антрацитiвсько-
го р-ну, колгоспник к-пу "Вперед Червоний Пра-
пор". Арештований 23 сiчня 1938 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної ор-
ганiзацiї. 3 квiтня 1938 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Михайло Михайлович, 
1913 р. народження, с.Гречана Проскурiвського     
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у смт Троїцьке, продавець Троїцького 
сiльпо. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Павло Мартинович,    
1876 р. народження, с.Ганнiвка Антрацитiвського 
р-ну, нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Со-
фiївський Краснолуцької мiськради, селянин-одно-
осiбник. Репресований двiчi. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 14 квiтня 
1930 року висланий на 3 р. за межi України. Ареш-
тований 13 жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй дiяльностi. 19 квiтня 1939 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1939 роках.   

ГРАБОВСЬКИЙ Павло Павлович, 1901 р. 
народження, с.Ласкiв Володимир-Волинського р-ну 
Волинської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, електромонтер тресту "Кав-
електромонтаж". Луганським  обласним судом 22 
грудня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Панас Iванович, 1882 р. 
народження, х. Куций, Гуляйпiльський р-н Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Красний Луч, кочегар шахти № 21. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 
роцi.  

ГРАБОВСЬКИЙ Петро Павлович, 1907 р. 
народження, смт Софiївський Краснолуцької мiськ-
ради, нiмець, освiта початкова. Проживав у Софiїв-
ському, колгоспник к-пу "Шлях вперед". Особли-
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вою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.  

ГРАДЕЦЬКИЙ Панас Васильович, 1885 р. 
народження, с.Вовкiвка Михайлiвського р-ну Запо-
рiзької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, колiйний 
майстер 10-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 27 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1973 
роцi.  

ГРАДШТЕЙН Тевель Мендельович,     
1914 р. народження, м.Варшава, Польща, єврей, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, ко-
валь з-ду гiрничого машинобудування. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 26 серпня 1942 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.  

ГРАЙЦАР (ГРАЙЦЕР) Товiас Германович, 
1900 р. народження, Польща, єврей, освiта початко-
ва.  Член ВКП(б) у 1924-1938 рр. Проживав у 
м.Старобiльську, начальник наборного цеху дру-
карнi окружної газети "Колгоспна правда". Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 29 вере-
сня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.  

ГРАМС Август Карлович, 1880 р. народ-
ження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у  с.Оси-
кове Бiлокуракинського р-ну, тесляр зернорадгоспу 
"Червоноармiєць". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАМС Альфред Августович, 1918 р. на-
родження, х. Рудкiвський, Мархлевський р-н Київ-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Новопокровка Бiлокуракинського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Червоноармiєць". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАМС Густав Карлович, 1880 р. народжен-
ня, с.Соколiв Пулинського р-ну Київської  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Верхня По-
кровка Старобiльського р-ну, сторож пiдсобного 
господарства Старобiльського технiкуму  механiза-
цiї сiльського господарства. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАМС Роберт Рудольфович, 1904 р. народ-
ження, с.Буда-Бобриця Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Свiтле 
Старобiльського р-ну, тесляр зернорадгоспу iм.Во-
рошилова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 20 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 
роцi.  

ГРАМУШКIН Рудольф Альбертович-Гус-
тавович, 1881 р. народження, с.Солодерi Володар-
ського р-ну Київської  обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Демино-Олександрiвка Троїцько-
го р-ну, колгоспник к-пу "Правда". Донецьким  об-

ласним судом 29 серпня 1937 року засуджений до  
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГРАНДЗОН (ГРАНДСОН) Олександр Оле-
ксандрович, 1892 р. народження, с.Романiвка Си-
нельникiвського р-ну Днiпропетровської  обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Ровеньки, 
колгоспник к-пу iм.XVI партз'їзду. Репресований 
двiчi. Арештований 11 листопада 1934 року за зви-
нуваченням в антирадянській агітації. Рiшення у 
справi немає. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1995 i 1963 роках. 

ГРАНДЗОН (ГРАНДСОН) Олександр Оле-
ксандрович, 1915 р. народження, м.Ровеньки, нi-
мець, освiта початкова. Проживав у Ровеньках, бри-
гадир тракторної бригади Ровенькiвської МТС. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС м.Луганська 
21 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 16 вересня 1941 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.   

ГРАНКОВСЬКА Нiна Афанасiївна, 1921 р. 
народження, м.Алчевськ, росiянка, освiта середня. 
Проживала в с.Олександрiвка Станично-Лугансько-
го р-ну, фельдшер сiльського медпункту. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 17 жовтня 1944 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1963 роцi.  

ГРАНОВСЬКИЙ Володимир Iллiч, 1895 р. 
народження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта н/середня. Проживав у м.Попасна, 
начальник матерiального вiддiлу вагоноремонтного 
з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Страче-
ний 2 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГРАНСОН Готлiб Йоганнович, 1888 р. на-
родження, с.Романiвка Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець.  Проживав у м.По-
пасна, токар артiлi "Металiст". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 22 березня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРАНСОН Iван Олександрович, 1914 р. на-
родження, м.Ровеньки, нiмець, освiта середня. Про-
живав у Ровеньках, студент Краснолуцького гiрни-
чого технiкуму. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 14 жовтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1963 роцi.  

ГРАНСОН Фрiдрiх Фрiдрiхович, 1901 р. на-
родження, к.Марiєнфельд Синельникiвського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, слюсар склозаводу. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 14 лютого 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГРАНСОН Фрiдрiх Якович, 1893 р. народ-
ження, с.Романiвка Синельникiвського р-ну Днi-
пропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Булгакiвка Кремiнського р-ну, колго-
спник к-пу iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  
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ГРАЧЕВЦОВ Сергiй Матвiйович, 1899 р. 
народження, с.Новобiла Новопсковського р-ну, ук-
раїнець.  Проживав у смт Бiлолуцьк Новопсковсь-
кого р-ну, iнспектор райфiнвiддiлу. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
29 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi умовно. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1995 i 1989 роках. 

ГРАЧОВ Володимир Митрофанович,    
1895 р. народження, х. Грачов, Базковський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у с.Нова Астрахань 
Кремiнського р-ну, комiрник Новоастраханської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 20 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.  

ГРАЧОВ Григорiй Дем'янович, 1892 р. на-
родження, с.Андрiановка Ольховатського р-ну Во-
ронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта н/вища. Проживав у м.Луганську, заступник 
начальника прокатного цеху з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Арештований 7 лютого 1937 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 27 лютого 
1937 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГРАЧОВ Михайло Петрович, 1903 р. народ-
ження, с.Каширське Лiвороссошанського р-ну Во-
ронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, кучер 
шахти № 21. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГРАЧОВ Олександр Платонович, 1901 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у Чорнухино-
му, диспетчер зал.ст. Дронове, Донецька  обл. Аре-
штований 10 липня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
3 березня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГРАЧОВ Олексiй Мойсейович, 1894 р. на-
родження, с.Нiкольське Таруського р-ну Тульської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Станично-Луганське, працю-
вав на спорудженнi оборонних об'єктiв. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 26 черв-
ня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
11 серпня 1948 року Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР вирок скасовано, справу припине-
но, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ГРАЧОВ Олексiй Порфирiйович, 1879 р. 
народження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Старобiль-
ську, вчитель спiвiв i музики. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.  

ГРАЧОВ Семен Iванович, 1905 р. народжен-
ня, с.Богородицьке Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Верхня Дуванка Сва-

тiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червона зiрка". 
Арештований 10 грудня 1933 року за пiдозрою у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 
березня 1934 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1984 роцi.  

ГРАЧОВ Федот Iванович, 1896 р. народжен-
ня, смт Чорнухине Перевальського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Чорнухиному, стар-
ший стрiлочник зал.ст. Дебальцеве, Донецька  обл. 
Арештований 27 грудня 1932 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 14 лютого 1933 року 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГРАЩЕНКО Павло Павлович, 1909 р. на-
родження, м.Славгород Могильовської  обл., Бiло-
русь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у м.Пер-
вомайську, майстер виробничого навчання будiве-
льного училища № 27. Судовою колегiєю у кримi-
нальних справах Луганського  обласного суду 29 
серпня 1961 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ГРЕБЕЛЬНИЙ (ГРЕБЕЛЬНИКОВ) Гри-
горiй Пилипович, 1888 р. народження, с.Єпiфанiв-
ка Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, робiтник шахти 
iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
9 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.  

ГРЕБЕНИКОВ (ГРЕБЕНЮК) Тимофiй 
Михейович, 1903 р. народження, х. Ближньооси-
новський, Нижньочирський р-н Волгоградської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Красний Луч, робiтник шахти 
№ 16-бiс. Арештований 14 грудня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 сiчня 1933 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

ГРЕБЕНКО Iван Захарович, 1898 р. народ-
ження, с.Воєводське Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Воєводському, колго-
спник к-пу iм.Петровського. Луганським  обласним 
судом 21 листопада 1947 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГРЕБЕННИК (ГРЕБЕНЮК) Андрiй Пав-
лович, 1896 р. народження, смт Слов'яносербськ, 
українець, освiта початкова. Проживав у Слов'яно-
сербську, селянин-одноосiбник. Арештований 26 
березня 1931 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 3 травня 1931 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

ГРЕБЕННИК Костянтин Трохимович,  
1904 р. народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Трембачеве Старобiльського р-ну, священик Воз-
несенської церкви. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 16 березня 1930 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРЕБЕННИК Микита Микитович, 1893 р. 
народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Пiдгорiв-
цi, селянин-одноосiбник. Старобiльською повiто-
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вою ЧК 11 лютого 1919 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГРЕБЕННИКОВ Василь Пилипович,    
1907 р. народження, х. Новоцарицинський, Клєтсь-
кий р-н Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
вантажник шахти "Анненська". Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 31 березня 
1933 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГРЕБЕННИКОВ Iван Семенович, 1914 р. 
народження, ст-ця Шумилинська Верхньодонсько-
го р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Михай-
лiвка Ровенькiвської мiськради, запальник шахти       
№ 30. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 17 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 24 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.  

ГРЕБЕННИКОВА Мавра Лаврентiївна, 
1901 р. народження, с.Волошино Мiллеровського  
р-ну Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiян-
ка, освiта початкова. Проживала в м.Луганську, 
кравчиня ательє iндпошиву одягу. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 30 вересня 
1941 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1989 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Андрiй Дмитрович, 1896 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, крiпильник шахти "Кремiн-
на". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Андрiй Матвiйович, 1906 р. 
народження, с.Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Веселого-
рiвцi, селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської  обл. 19 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Андрiян Да-
нилович, 1892 р. народження, с.Риб'янцеве Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 25 грудня 1930 року за звинуваченням у 
злочиннiй протидiї колективiзацiї. 19 липня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГРЕБЕНЮК Архип Андрiйович, 1912 р. на-
родження, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 775 артилерiйського полку. Вiйськовим 
трибуналом 243 стрiлецької дивiзiї 14 липня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Василь Васильович, 1900 р. 
народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, 
не працював. Донецьким  обласним судом 21 квiтня 
1936 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Василь Гнатович, 1897 р. на-
родження, с.Гришине Постишевського р-ну Доне-
цької  обл., українець, освiта початкова. Проживав 
у с-щi Стара Краснянка Кремiнського р-ну, крiпи-
льник шахти "Кремiнна". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Василь Григорович, 1889 р. 
народження, м.Старобiльськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Красний Луч, начальник це-
ху рудоремонтного з-ду. Донецьким  обласним су-
дом 5 липня 1935 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. 7 серпня 1936 року Верховним судом 
УРСР строк покарання знижено до 2 р. Реабiлiтова-
ний у 1998 роцi. 

ГРЕБЕНЮК Василь Леонтiйович, 1884 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ремо-
нтний робiтник шахти iм.Титова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 29 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Василь Юхимович, 1881 р. на-
родження, с.Веселогорiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Весело-
горiвцi, коваль к-пу iм.Iллiча. Вiйськовим трибуна-
лом гарнiзону м.Луганська 6 травня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Данило Федо-
рович, 1865 р. народження, с.Риб'янцеве Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 25 грудня 1930 року  за звинуваченням у 
злочиннiй протидiї колективiзацiї. 19 липня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1931 роцi.   

ГРЕБЕНЮК Євдокiя Сергiївна, 1909 р. на-
родження, с.Коченове Троїцького р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с.Новоганнiвка Кра-
снодонського р-ну, колгоспниця к-пу "Свiтанок". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 14 березня 1942 року засуджена до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Iван Володимирович, 1906 р. 
народження, с.Суходiл Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, завiдуючий крейдяними кар'єрами Артемiвсько-
го райвиконкому. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької  обл. 30 серпня 1941 року засуд-
жений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1962 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Iван Павлович, 1904 р. народ-
ження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Круглому, колгоспник   
к-пу iм.К.Маркса. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1964 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Iван Парфентiйович, 1900 р. 
народження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ново-
ганнiвцi, колгоспник к-пу "Свiтанок". Арештований 
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7 листопада 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 14 березня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕНЮКОВ) Iван Пили-
пович, 1912 р. народження, смт Бiловодськ, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
черговий мiськвiддiлення зв'язку. Спецколегiєю До-
нецького  обласного суду 27-29 червня 1936 року 
засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.    

ГРЕБЕНЮК Iван Юхимович, 1909 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Калiнiнградi, Росiйська Федерацiя, 
боєць воєнiзованої охорони Калiнiнградського мор-
ського порту. Арештований 29 квiтня 1946 року за 
пiдозрою у пособництвi нiмецьким загарбникам у 
роки вiйни. 20 липня 1946 року виправданий Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ МВС Литовської РСР, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1946 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Костянтин Трохимович,    
1904 р. народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пiд-
горiвцi, працiвник складу медикаментiв. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Матвiй Йосипович, 1892 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Краснорi-
ченському, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Микита Дорофiйович, 1895 р. 
народження, с.Татарино Євдаковського р-ну Воро-
незької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Мiлове, токар Мiловсь-
кої МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 14 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Микола Васильович, 1895 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ро-
бiтник шахти iм.Мельникова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.  

ГРЕБЕНЮК Микола Данилович, 1906 р. 
народження, с.Риб'янцеве Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 347 Краснодарської стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 3 армiї 4 квiтня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Михайло Васильович, 1879 р. 
народження, с.Первомайськ Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-
родження, не працював. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 21 вересня 1944 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Михайло Олександрович, 
1917 р. народження, с.Круглик Лутугинського р-ну, 

українець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
старшина 120 стрiлецького полку 59 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 10 армiї 26 квiтня 
1942 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Ви-
конання вироку вiдстрочено до закiнчення воєнних 
дiй, направлений на фронт. Реабiлiтований у 1993 
роцi.  

ГРЕБЕНЮК Михайло Павлович, 1894 р. 
народження, м.Нiжин Чернiгiвської  обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, не 
працював. Лiнiйним судом Донецької залiзницi 11 
листопада 1936 року засуджений до 6 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Михайло Павлович, 1896 р. 
народження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Пiдгорiвцi, 
колгоспник к-пу iм.Чкалова. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Молотовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, 22 липня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Павло Дани-
лович, 1912 р. народження, с.Риб'янцеве Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 25 грудня 1930 року за звинуваченням у 
злочиннiй протидiї колективiзацiї. 19 липня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГРЕБЕНЮК Парасковiя Антонiвна, 1912 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського    
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Кра-
снорiченському, не працювала, iнвалiд. Луганським  
обласним судом 13 липня 1950 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. 25 березня 1955 року Судо-
вою колегiєю Верховного суду УРСР строк пока-
рання знижено до 5 р. Реабiлiтована у 1991 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Петро Петро-
вич, 1908 р. народження, с.Стрiльцiвка Мiловсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Стрiльцiвцi, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 14 березня 1931 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 берез-
ня 1931 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Петро Федорович, 1905 р. на-
родження, м.Брянка, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Брянцi, слюсар шахти № 12. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 14 жовтня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Пилип Дани-
лович, 1910 р. народження, с.Риб'янцеве Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 25 грудня 1930 року за звинуваченням у 
злочиннiй протидiї колективiзацiї. 19 липня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Роман Федо-
рович, 1874 р. народження, с.Мiстки Сватiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Мiстках, селянин-одноосiбник. Арештований 27 
квiтня 1931 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 24 липня 1931 року справу припине-
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но за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ГРЕБЕНЮК (ГРЕБЕННИК) Тимофiй Да-
нилович, 1903 р. народження, с.Риб'янцеве Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Риб'янцевому, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 25 грудня 1930 року за звинуваченням у 
злочиннiй протидiї колективiзацiї. 19 липня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГРЕБЕНЮК (ГРИБЕННИК) Харитон Гри-
горович, 1907 р. народження, с.Колядiвка Новоай-
дарського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, робiтник з-ду iм.Ворошилова. 
Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 
сiчня 1934 року висланий за межі України. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.  

ГРЕБЕНЮК Якiв Кирилович, 1886 р. на-
родження, кол.с.Шаповалiвка Новочервоненської 
сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав за мiсцем народження, колгоспник 
к-пу "Червоний степ". 30 травня 1942 року Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
вiйськової частини 1080 засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.  

ГРЕБЕР Єфросинiя Iванiвна, 1908 р. народ-
ження, с.Липове Маркiвського р-ну, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в смт Вовчоярiвка Попас-
нянського р-ну, колгопсниця к-пу "Перемога".      
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 
1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1964 роцi.  

ГРЕВЕ Олександр Адольфович, 1877 р. на-
родження, с.Вертепа Киверцiвського р-ну Волинсь-
кої  обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, диспетчер з-ду iм.Жовтневої революцiї.  
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.  

ГРЕГЕР Август Йосипович, 1894 р. народ-
ження, с.Бабичiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Сва-
тове, колгоспник к-пу "Нове життя". Донецьким  
обласним судом 22 квiтня 1936 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ГРЕГОРСЬКИЙ Тадей Людвiкович, 1924 р. 
народження, м.Львiв, поляк, освiта н/середня. Про-
живав у м.Луганську, шофер мiськелектромережi. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 18 грудня 1941 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРЕДЯКIН Олександр Микитович, 1917 р. 
народження, м.Золоте Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта середня. Вiйськовослужбовець, 
технiк-будiвельник 37 дiльницi вiйськово-польово-
го будiвництва. Арештований 3 серпня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 грудня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ГРЕЗIНОВ Федiр Федотович, 1925 р. народ-
ження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 

українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 3 запасного маршового батальйону. Вiйсь-
ковим трибуналом 203 стрiлецької дивiзiї 20 квiтня 
1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРЕЙЛIХ Бенiкнус Захарович, 1918 р. на-
родження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта середня. Проживав у Козакiвцi, ви-
кладач нiмецької мови у школi смт Хрустальне 
Краснолуцької мiськради. 29 листопада 1936 року 
вiдiбрано пiдписку про невиїзд – звинувачувався в 
антирадянських дiях. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГРЕЙЛIХ Еммануїл Захарович, 1914 р. на-
родження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Козакiвцi, го-
лова колгоспу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГРЕЙЛIХ Єлизавета Йосипiвна, 1893 р. на-
родження, с.Куца Красноградського р-ну Полтавсь-
кої  обл., нiмкеня, освiта початкова. Проживала в   
с-щi Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспниця 
к-пу "Роте Фане". Арештована 21 листопада 1937 
року як член сiм'ї репресованого за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини. 15 березня 1938 року справу 
припинено за недоведенiстю провини, з-пiд варти 
звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРЕЙЛIХ Захар Йосипович, 1888 р. народ-
ження, к.Фельшенбах, Херсонська губернiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Козакiвка Ан-
трацитiвського р-ну, вагар к-пу "Роте Фане". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ГРЕКОВ Борис Iванович, 1929 р. народжен-
ня, с.Бондарiвка Маркiвського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Бондарiвцi, без певних 
занять. Арештований 21 червня 1946 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 лютого 1947 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРЕКОВ Вiктор Петрович, 1895 р. народ-
ження, х. Нiфонтов, Морозовський р-н Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, бухгалтер матерiа-
льного вiддiлу шахти № 2-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГРЕКОВ Володимир Iванович, 1879 р. на-
родження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Павлiвцi, 
колгоспник к-пу "Червона нива". Арештований 8 
травня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 17 травня 1942 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080. Реабiлiтований у 
1942 роцi.    

ГРЕКОВ Григорiй Єрмолайович, 1898 р. на-
родження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алчев-
ську, бригадир слюсарiв коксохiмiчного з-ду. Спец-
колегiєю Донецького  обласного суду 30 листопада 
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1936 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1973 роцi.    

ГРЕКОВ Iван Дмитрович, 1892 р. народжен-
ня, м.Луганськ, українець, освiта середня. Прожи-
вав у Луганську, бухгалтер контори "Союзхарчото-
ргу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 3 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГРЕКОВ Максим Олексiйович, 1871 р. на-
родження, кол.с.Новопавлiвка Бунчукiвської сiль-
ради Бiлокуракинського р-ну, освiта середня. Про-
живав у смт Бiлокуракине, служитель релiгiйного 
культу. 25 березня 1925 року вiдiбрано пiдписку 
про невиїзд – звинувачувався в антирадянськiй агi-
тацiї. 22 липня 1925 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГРЕКОВ Микола Георгiйович, 1896 р. на-
родження, с.Пiски Новопсковського р-ну, освiта се-
редня. Проживав у м.Старобiльську, бухгалтер 
профшколи. Арештований 25 квiтня 1929 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 липня 
1929 року справу припинено. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ГРЕКОВ Михайло Iванович, 1889 р. народ-
ження, м.Нiкополь Днiпропетровської  обл., росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, оглядач вагонiв зал.ст. Кiндрашiвська. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 17-18 лютого 1938 року засуджений до 7 р. 
позбавлення волi. 2 сiчня 1941 року Верховним су-
дом СРСР вирок скасовано, справу припинено. Реа-
бiлiтований у 1941 роцi.    

ГРЕКОВ Олександр Васильович, 1897 р. 
народження, м.Новочеркаськ Ростовської  обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Про-
живав у м.Луганську, слюсар-сантехнiк СШ № 6. 
Арештований 4 липня 1941 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 17 липня 1941 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРЕКОВ Трохим Дмитрович, 1889 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, складач поїздiв з-ду iм.Жо-
втневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 4 листопада 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕКОВА Валентина Петрiвна, 1919 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Старобiль-
ську, робiтниця мотороремонтного з-ду. Арештова-
на 30 квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадi  
Батькiвщини. 13 червня 1943 року справу припине-
но за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiль-
нена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРЕКОВА Олександра Павлiвна, 1924 р. 
народження, с.Верхня Вiльхова Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта н/середня. Проживала за 
мiсцем народження, секретар Верхньовiльхiвської 
сiльради. Особливою нарадою при НКВС СРСР      
1 квiтня 1944 року засуджена до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГРЕКУ Федiр Харитонович, 1891 р. народ-
ження, с.Ларга Iзмаїльського р-ну, Молдова, молда-
ванин, освiта вища. Проживав у м.Лисичанську, ви-
кладач гiрничого технiкуму. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГРЕНIГ Генрiх Якович, 1912 р. народження, 
с.Переможне Лутугинського р-ну, нiмець, освiта се-
редня. Проживав у с.Гайове Лутугинського р-ну, 
шкiльний учитель. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕНIНГ Володимир Давидович, 1904 р. 
народження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слюсар сталеливарного цеху з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.    

ГРЕНIНГ Генрiх Давидович, 1907 р. народ-
ження, с.Равнополь Куйбишевського р-ну Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав: кол. Ровенецький р-н, колгоспник 
к-пу "Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕНIНГ Еммануїл Давидович, 1913 р. на-
родження, с.Равнополь Куйбишевського р-ну Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинсько-
го р-ну, тракторист к-пу iм.Тельмана. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ГРЕНIНГ (ГРIНIНГ) Iван Давидович,   
1865 р. народження, к.Кронсфельд Марiупольсько-
го р-ну Донецької  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Трудове Новоайдарського р-ну, не 
працював. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 31 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГРЕНIНГ Рудольф Давидович, 1906 р. наро-
дження, с.Равнополь Куйбишевського р-ну Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського 
р-ну, коваль к-пу iм.Тельмана. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРЕНIНГ Теодор Iванович, 1904 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Трудовому, колгосп-
ник к-пу "Роте Октобер". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 14 серпня 1937 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕНIНГ Фрiдрiх Iванович, 1913 р. народ-
ження, с.Трудове Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Трудовому, комбай-
нер к-пу "Роте Октобер". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 21 листопада 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРЕНЦ Iван Григорович, 1899 р. народжен-
ня, к.Гiльдендорф, Одеська  обл., нiмець, освiта по-
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чаткова. Проживав у с.Iллiнка Троїцького р-ну, ко-
валь к-пу "Шлях до соцiалiзму". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 19 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕСЬКО Петро Йосипович, 1898 р. народ-
ження, с.Полянецьке Уманського р-ну Київської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с-щi 
зал.ст. Мiлова, Слов'яносербський р-н, технiк Лиси-
чанського мiжрайонного вiддiлення кiнофiкацiї. 
Луганським  обласним судом 31 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ГРЕЦЕРГЕР (ГРИЦЕНГЕР) Уляна Петрiв-
на, 1895 р. народження, Ємiльчинський р-н Жито-
мирської  обл., нiмкеня, освiта початкова. Прожива-
ла в кол.с.Ягiдне Варварiвської сiльради Кремiнсь-
кого р-ну, колгоспниця к-пу iм.Будьонного. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Донецької  обл. 27 
серпня 1941 року засуджена до розстрiлу. Страчена 
16 вересня 1941 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ГРЕЦОВ Павло Матвiйович, 1872 р. народ-
ження, с.Секретарiвка Iзюмського р-ну Харкiвської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Но-
воандрiївка Бiлокуракинського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ 
УРСР 5 березня 1930 року засуджений до вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЧАНИЙ Артем Iванович, 1885 р. народ-
ження, Кiровоградська  обл., росiянин, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Антрацитi, не працював. Вiй-
ськовим трибуналом 302 стрiлецької дивiзiї 23 квiт-
ня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГРЕЧАНИЙ (ГРИЧАНИЙ) Оврам Фоко-
вич, 1912 р. народження, смт Бiлолуцьк Ново-
псковського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у с-щi Лисичанський Попаснянського р-ну, 
кучер радгоспу № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГРЕЧАНИК (ГРЕЧАНОВ) Карпо Матвiйо-
вич, 1888 р. народження, с.Олексiївка Новоайдар-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, вантажник Луганської фiлiї тресту 
"Головхлiб". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЧАННИК Матвiй Євменович, 1895 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, селянин-одноосiбник. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 
року засуджений до вислання за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЧАНОВ Павло Трохимович, 1906 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта н/вища.  Член ВКП(б) 
до 1934 р. Проживав у м.Луганську, студент Луган-
ського педагогiчного iнституту. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 
1934 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1961 роцi.    

ГРЕЧАНОВ Панас Охрімович, 1901 р. на-
родження, смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Новоборовицi Свердловської мiськради, робiтник 
шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 14 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ГРЕЧЕНКО Анатолiй Олександрович,  
1892 р. народження, с.Риги Лохвицького р-ну Пол-
тавської  обл., українець, освiта н/вища. Проживав 
у с.Сабiвка Слов'яносербського р-ну, шкiльний учи-
тель. Постановою "трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 1 сiчня 1932 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЧИН Петро Денисович, 1884 р. народ-
ження, с.Iллiвка, Краснодонський р-н, українець, 
освiта початкова. Проживав на кол.х. Бiльшовик, 
Краснодонський р-н, не працював. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 15 серпня 1938 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ГРЕЧИН Семен Денисович, 1878 р. народ-
ження, с.Iллiвка Краснодонського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Iллiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 березня 
1930 року висланий на 3 р. за межi України. 20 ве-
ресня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1991 роках. 

ГРЕЧИХIН Семен Єгорович, 1883 р. народ-
ження, с.Залегощ Новосiльського р-ну Тульської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, муляр "Доннархар-
чу". Арештований 5 сiчня 1934 року за звинувачен-
ням у шпигунствi. 22 квiтня 1934 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Антон Давидович, 1881 р. на-
родження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишкино-
му, колгоспник к-пу iм.Ленiна. Арештований 8 
квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 12 лютого 1944 року Особливою на-
радою при НКВС СРСР мiрою покарання визначе-
но строк попереднього ув'язнення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Афанасiй Максимович,   
1885 р. народження, с.Гречишкине Новоайдарсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Гречишкиному, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 
травня 1931 року висланий за межi України.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Василь Максимович, 1914 р. 
народження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
офiцер зв'язку 12 мотострiлецької дивiзiї. Вiйсько-
вим трибуналом 12 армiї 2 травня 1942 року засу-
джений до розстрiлу. Вирок виконано 18 травня 
1942 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ГРЕЧИШКIН Давид Пилипович, 1887 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишки-
ному, столяр к-пу iм.Ленiна. Арештований 26 
квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадянсь-
ких дiях. 26 серпня 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ГРЕЧИШКIН Дмитро Денисович, 1888 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишки-
ному, не працював. Арештований 25 сiчня 1943 ро-
ку за звинуваченням у пособництвi нiмецьким оку-
пантам. 21 травня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Євдоким Михайлович,    
1904 р. народження, с.Гречишкине Новоайдарсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослу-
жбовець, рядовий 907 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 8 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Леонтiй Максимович, 1906 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишки-
ному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Петро Васильович, 1874 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Гречишки-
ному, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Петро Єрофейович, 1874 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Бiло-
водськ, служитель релiгiйного культу. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 22 липня 
1932 року висланий за межi України. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Харитон Федотович, 1910 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1 батальйону 68 мотострiлецької бригади. 
2 сiчня 1943 року Вiйськовим трибуналом 68 мото-
стрiлецької бригади засуджений до розстрiлу. 22 
сiчня 1943 року Вiйськовим трибуналом Чорномор-
ської групи вiйськ Закавказького фронту розстрiл 
замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1996 роцi.    

ГРЕЧИШКIН Якiв Iванович, 1904 р. народ-
ження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий окремого саперного батальйону 279 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 29 червня 1943 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 1943 
року виправданий Вiйськовим трибуналом 279 
стрiлецької дивiзiї. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ГРЕЧИШКIНА Марiя Юхимiвна, 1923 р. 
народження, с.Смiле Слов'яносербського р-ну, 

українка, освiта н/середня. Проживала в Смiлому, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом 8 армiї 7 
травня 1944 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1955 роцi.    

ГРЕЧИШКIНА Наталiя Михайлiвна,    
1912 р. народження, с.Гречишкине Новоайдарсько-
го     р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Гречишкиному, колгоспниця к-пу iм.Ленiна. Поста-
новою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 8 
сiчня 1944 року вислана за межi України як член 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГРЕЧИШКIНА Парасковiя Пилипiвна, 
1909 р. народження, с.Гречишкине Новоайдарсько-
го р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
Гречишкиному, колгоспниця к-пу iм.Ленiна. Ареш-
тована 12 березня 1942 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 20 жовтня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРЕЧКА Василь Гнатович, 1903 р. народ-
ження, с.Григорiвка Василькiвського р-ну Днiпро-
петровської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Зоринську Перевальського р-ну, вантаж-
ник шахти "Никанор". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРЕЧКА Iван Олександрович, 1885 р. на-
родження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, укра-
їнець, неписьменний. Проживав у м.Лисичанську, 
робiтник шахти iм.Войкова. Арештований 9 листо-
пада 1933 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйного угруповання. 19 сiчня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГРЕЧКА Трифон Олександрович, 1917 р. 
народження, с.Донцiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Донцiвцi, 
колгоспник к-пу "2-а п'ятирiчка". Арештований 2 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 13 листопада 1943 року мiрою пока-
рання визначено строк попереднього ув'язнення,    
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГРЕЧКО Василь Гнатович, 1892 р. народ-
ження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ковпако-
вому, комiрник к-пу "Комуна пролетаря". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГРЕЧКО Єлизавета Iванiвна, 1923 р. народ-
ження, с.Сосновка Сосновського р-ну Тамбовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта середня. 
Проживала в м.Красний Луч, фельдшер дитячої 
консультацiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС 
Луганської  обл. 21 липня 1950 року засуджена до 
25 р. позбавлення волi. 10 листопада 1954 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР спра-
ву повернено на додаткове розслiдування. 17 люто-
го 1955 року справу припинено. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    
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ГРЕЧКО Iван Панасович, 1906 р. народжен-
ня, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий роти зв'язку 1116 стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 333 стрiлецької дивiзiї 9 жовтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРЕЧКО Iван Якович, 1911 р. народження, 
смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Нижнiй Мiнченок 
Станично-Луганського р-ну, не працював. Арешто-
ваний 21 липня 1943 року за звинуваченням у зрад-
ницьких дiях. 21 серпня 1943 року справу припине-
но за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРЕЧКО Олександр Григорович, 1924 р. 
народження, смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 263 стрiлецького полку. Вiйськовим трибу-
налом 86 стрiлецької дивiзiї 25 червня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ГРЕЧКО Олексiй Юхимович, 1897 р. народ-
ження, с-ще Ковпакове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, завiдуючий Центральними механiчними майс-
тернями тресту "Донбасантрацит". Репресований 
двiчi. Судовою „трійкою” при Колегії ДПУ УРСР  
20 лютого 1934 року засуджений до 3 р. позбавлен-
ня волi. Особливою "трiйкою" УНКВС по Лугансь-
кiй  обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.   

ГРЕЧКО Петро Степанович, 1899 р. народ-
ження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. 
Проживав у Маркiвцi, селянин-одноосiбник. Ареш-
тований 10 листопада 1930 року за пiдозрою у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї.         
1 грудня 1930 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1998 роцi.    

ГРЕЧКО Семен Хомич, 1902 р. народження, 
с.Циганiвка Синельникiвського р-ну Днiпропетров-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, робiтник паровозного депо Попасна. 
Арештований 3 листопада 1934 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 27 листопада 1934 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ГРЕЧМАН Iван Iванович, 1902 р. народ-
ження, к.Кронсфельд Молочанського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта середня. Проживав 
у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ровенькiвсь-
кої мiськради, шкiльний учитель. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРЕЧУН Сава Овдiйович, 1902 р. народ-
ження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, вантажник шахти № 2-3 iм.Дзержинського. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 лютого 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЕЩИШИН-МЕДВЕДЄВ Матвiй Матвi-
йович, 1898 р. народження, с.Iванкiвцi Сатанiвсь-
кого р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Шульгинка Старобiльського р-ну, ко-
валь к-пу "Бiльшовик". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 29 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ГРЄШНОВ Iван Васильович, 1860 р. народ-
ження, х. Березовський, Березовський р-н Волго-
градської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта середня. Проживав у смт Єсаулiвка Антраци-
тiвського р-ну, служитель релiгiйного культу. 27 
грудня 1937 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд – 
звинувачувався в антирадянськiй агiтацiї. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГРЄШНОВ Микола Федорович, 1887 р. на-
родження, с.Давидо-Микiльське Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Дави-
до-Микiльському, рахiвник сiльпо. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вересня 1934 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1963 роцi.    

ГРЄШНОВ Омелян Матвiйович, 1893 р. на-
родження, х. Стара Станиця, Глубокинський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Красно-
донської мiськради, коваль шахти № 1 "Iзварине". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 11 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРЄШНОВ Онисим Михайлович, 1890 р. 
народження, х. Чеботовка, Тарасовський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, вантажник 
тресту "Харчоторг". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЄШНОВ Семен Михайлович, 1896 р. на-
родження, х. Дубовой, Глубокинський р-н Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, кочегар шах-
ти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 21 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ГРЄШНОВ Тихiн Федорович, 1893 р. народ-
ження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської сiль-
ради Краснодонського р-ну, українець, освiта поча-
ткова. Проживав за мiсцем народження, селянин-
одноосiбник. Арештований 2 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 берез-
ня 1930 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ГРЄШНОЙ Никанор Васильович, 1906 р. 
народження, с.Покровське Троїцького р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у с.Новониканорi-
вка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Кiрова. 
Арештований 5 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у зрадництвi. 7 вересня 1943 року справу припине-
но за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГРЖЕЛЕЦЬКА Марiя Казимирiвна, 1887 р. 
народження, Польща, полька, освiта середня. Про-
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живала в м.Старобiльську, не працювала. Арешто-
вана 8 лютого 1933 року за звинуваченням у шпи-
гунствi. 22 лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРИБ Григорiй Iванович, 1919 р. народжен-
ня, смт Троїцьке, українець, освiта середня. Прожи-
вав у Троїцькому, редактор районної газети "Зiрка". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 26 травня - 2 червня 1943 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ГРИБАНОВ Дмитро Демидович, 1907 р. на-
родження, м.Попасна, росiянин, освiта вища. Про-
живав у смт Хацапетiвка Єнакiївського р-ну Доне-
цької  обл., шкiльний учитель. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 травня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГРИБЕНКО Пантелiй Миколайович,     
1905 р. народження, смт Троїцьке, українець, освiта 
початкова. Проживав у Троїцькому, бригадир к-пу 
iм.Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 
листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИБЕННИК (ГРЕБЕННИК) Харитон Ти-
хонович, 1910 р. народження, с.Стрiльцiвка Мiлов-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Плугатар Бiловодського р-ну, тесляр конезаводу 
№ 87. Арештований 3 грудня 1941 року за звинува-
ченням у зрадницькiй дiяльностi. 3 березня 1947 ро-
ку виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської  обл. Реабiлiтований у 1947 роцi.    

ГРИБIННИК Андрiй Васильович, 1895 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 вересня 1943 року засуджений до   
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРИБКО Вiкентiй Ананiйович, 1894 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, шлiфувальник вагоноремонтно-
го з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 17 ли-
стопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.    

ГРИБОВ Михайло Мусiйович, 1899 р. на-
родження, с.Бунаково-Соколовець Родiоново-Нес-
вєтайського р-ну Ростовської  обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у м.Ва-
хрушеве Краснолуцької мiськради, завiдуючий роз-
рахунковим вiддiлом шахти № 12. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 13 вересня 1938 року. 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИБОВ Олексiй Панасович, 1868 р. народ-
ження, с.Астахове Свердловської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Бiрюкове 
Свердловської мiськради, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 10 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИБОВ Омелян Олексiйович, 1902 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюково-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРИБОВ Пилип Олексiйович, 1892 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюково-
му, селянин-одноосiбник. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 березня 1930 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРИБОВ Спиридон Олексiйович, 1892 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Бiрю-
ковому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Коле-
гiї ДПУ УРСР 19 лютого 1930 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИБОВА Тетяна Василiвна, 1922 р. народ-
ження, с.Астахове Свердловської мiськради, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в Астаховому, 
колгоспниця к-пу iм.XVII партз'їзду. 25 лютого 
1942 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд. Рiшення 
у справi немає. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРИБОНОСОВ Прокiп Дмитрович, 1906 р. 
народження, х. Панкратiвський, Святотроїцький р-н 
Одеської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, вальцювальник з-ду iм.Якубов-
ського. Арештований 23 жовтня 1933 року за зви-
нуваченням у диверсiйнiй дiяльностi. 21 грудня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зло-
чинних дiй. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ГРИВКО Андрiй Iванович, 1905 р. народ-
ження, с.Новопилипiвка Нововасилiвського р-ну 
Запорiзької  обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Зоринську Перевальського р-ну, слюсар ша-
хти "Никанор". Запорiзьким  обласним судом 15 
лютого 1950 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 29 серпня 1956 року мiру покарання знижено 
до 8 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Арсенiй Олексiйович,    
1892 р. народження, смт Новоолександрiвка Крас-
нодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 22 травня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Василь Самiйлович, 1891 р. 
народження, кол.с.Олексiївка Новопсковського               
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за 
мiсцем народження, селянин-одноосiбник. Арешто-
ваний 22 квiтня 1932 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 26 травня 1932 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлi-
тований у 1932 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Григорiй Iванович, 1916 р. 
народження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, електрослюсар шахти № 3-3-бiс. Арештова-
ний 15 листопада 1935 року за звинуваченням у 
шкiдництвi на шахтi. 1 квiтня 1936 року справу 
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припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Григорiй Якович, 1920 р. 
народження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 642 будiвельного батальйону. Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 16 
лютого 1942 року засуджений до розстрiлу. 24 лю-
того 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвденного 
фронту вирок скасовано, справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Данило Павлович, 1893 р. 
народження, с.Старi Санжари Новосанжарського  
р-ну Полтавської  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, тесляр товарного цеху ваго-
норемонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 15 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ГРИГОРЕНКО Дмитро Петрович, 1909 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресо-
ваний двiчi. Донецьким мiжрайсудом 1 лютого 
1932 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 27 
вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1968 роках. 

ГРИГОРЕНКО Дмитро Тихонович, 1904 р. 
народження, с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алчев-
ську, муляр коксохiмзаводу. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської  обл. 18 вересня 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Єгор Олексiйович, 1895 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресо-
ваний двiчi. Арештований 24 лютого 1930 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 22   трав-
ня 1930 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Надзвичайною сесiєю Донецького мiжрай-
суду 1 лютого 1932 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Iван Григорович, 1912 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова.     Вiйськово-
службовець, старшина роти зв'язку 700 батальйону 
аеродромного обслуговування. Вiйськовим трибу-
налом 77 району авiацiйного базування 10 липня 
1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1998 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Iван Iллiч, 1911 р. народ-
ження, с.Лантратiвка Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий. 
Вiйськовим трибуналом 197 стрiлецької дивiзiї 26 
жовтня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Iван Якович, 1926 р. народ-
ження, м.Гiрське Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Гiрському, не 

працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Донецької  обл. 18 червня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Iлля Петрович, 1879 р. на-
родження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Логвин Олексiйович,     
1885 р. народження, смт Новоолександрiвка Крас-
нодонського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новоолександрiвцi, селянин-одноосiб-
ник. Репресований двiчi. Постановою Особливої 
наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 22 травня 1930 
року висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Микола Микитович, 1909 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, крiпильник шахти № 12 (м.Кра-
снодон). Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 
вересня 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Михайло Андрiйович,   
1901 р. народження, с.Троїцьке Попаснянського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Трипiлля Попаснянського р-ну (згодом Артемiв-
ського р-ну Донецької  обл.), селянин-одноосiбник. 
Арештований 2 листопада 1930 року за звинувачен-
ням в контрреволюцiйнiй дiяльностi. 1 сiчня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1931 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Петро Єгорович, 1903 р. на-
родження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Половин-
киному, не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 вересня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Петро Олексiйович, 1888 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
22 травня 1930 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Савелiй Федорович, 1915 р. 
народження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир взводу 233 стрiлецького полку 97 стрiле-
цької дивiзiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
26 вересня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.   

ГРИГОРЕНКО Терентiй Петрович, 1897 р. 
народження, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, 
колгоспник к-пу "1 Травня". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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ГРИГОРЕНКО Тетяна Федорiвна, 1913 р. 
народження, м.Старобiльськ, українка, освiта сере-
дня. Проживала у Старобiльську, бухгалтер депо 
Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу Пiвнiчно-Захiдного фронту 
3 березня 1943 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. 31 березня 1947 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР строк покарання знижено 
до 4 р. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Фадей Логвинович, 1907 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Донець-
ким мiжрайсудом 1 лютого 1932 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРИГОРЕНКО Федiр Григорович, 1896 р. 
народження, с.Павлiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Курячiв-
ка Бiлокуракинського р-ну, грабар 9-ї буддiльницi 
залiзничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 28 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРЕНКО Якiв Мусiйович, 1907 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 9 стрiлецького полку 226 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом гарнiзону м.Луганська 12 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 22 грудня 1941 року. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Василь Васильович, 1913 р. на-
родження, с.Новоборовицi Свердловської мiськра-
ди, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Рове-
ньки, робiтник шахти № 3-4. 18 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськової частини 1125 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 14 черв-
ня 1942 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Василь Федорович, 1906 р. на-
родження, с.Степановка Долгоруковського р-ну 
Орловської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Член ВКП(б) у 1932-1937 рр. 
Проживав у смт Щотове Антрацитiвської мiськра-
ди, помiчник завiдуючого шахтою № 30. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1942 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Володимир Антонович, 1864 р. 
народження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Кримсько-
му, без певних занять. Судовою "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 1 листопада 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. 23 сiчня 1940 року 
постановою слiдчої частини УНКВС по Луганськiй  
обл. вирок скасовано, справу припинено за вiдсут-
нiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Володимир Миронович,     
1912 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав в Iва-
нiвцi, художник селищного клубу. Арештований 22 
травня 1931 року за звинуваченням у нелегальному 
переходi державного кордону. 9 червня 1931 року 

справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Володимир Михайлович,   
1896 р. народження, с.Малий Суходiл Краснодонсь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Урало-Кавказ Краснодонської мiськради, кол-
госпник к-пу "10 рокiв Жовтня". "Трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 30 сiчня 1933 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Гаврило Васильович, 1890 р. 
народження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
селянин-одноосiбник. Постановою "трiйки" при Ко-
легiї ДПУ УРСР вiд 9 жовтня 1930 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Iван Iванович, 1899 р. народ-
ження, Татарська АРСР, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
коваль хiмзаводу. Арештований 9 сiчня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 лип-
ня 1933 року справу припинено за малозначнiстю, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Iван Петрович, 1917 р. народ-
ження, с.Малий Суходiл Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Малому 
Суходолi, не працював. Арештований 15 лютого 
1943 року за звинуваченням у зрадницькiй дiяль-
ностi. 21 квiтня 1944 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Карпо Матвiйович, 1867 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
служитель релiгiйного культу. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Михайло Єгорович, 1904 р. на-
родження, м.Климовичi Могильовської  обл.., Бiло-
русь, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, експедитор склозаводу "Пролетар". По-
становою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 2 квiтня 1934 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Олександр Кузьмич, 1910 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Антра-
цитi, заступник бухгалтера шахти № 1-1-бiс.  Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 20 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Петро Андрiйович, 1910 р. на-
родження, м.Свердловськ, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом окремої мотострiлецької дивiзiї   особ-
ливого призначення НКВС СРСР 14 травня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Петро Олексiйович, 1903 р. на-
родження, смт Городище Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта н/вища. Проживав у смт Лотикове 
Слов'яносербського р-ну, шкiльний учитель. Ареш-
тований 6 серпня 1938 року за звинуваченням у 
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приналежностi до антирадянської нацiоналiстичної 
органiзацiї. 13 грудня 1939 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИГОР'ЄВ Семен Васильович, 1898 р. на-
родження, Польща, українець, освiта середня. Про-
живав у смт Штерiвка Краснолуцької мiськради, 
директор НСШ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРИГОР'ЄВА Єфросинiя Костянтинiвна, 
1915 р. народження, смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в Iва-
нiвцi, стрiлочниця зал.ст. Штерiвка. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 10 черв-
ня 1944 року засуджена до 15 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРИГОР'ЄВА Клавдiя Iванiвна, 1903 р. на-
родження, с.Залiдєєво, Красноярський край, Росiй-
ська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Новодружеську Лисичанської мiськради, 
прибиральниця лазнi. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 30 червня 
1942 року засуджена до розстрiлу. 6 липня 1942 ро-
ку Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

ГРИГОРОВ Афанасiй Михайлович, 1896 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у с.Комишне Станично-Луганського 
р-ну, бджоляр к-пу "Червона Луганщина". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ГРИГОРОВ Гарасим Якович, 1893 р. народ-
ження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Благовiщен-
ка Станично-Луганського р-ну, селянин-одноосiб-
ник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
22 травня 1930 року ухвалено рiшення про вислан-
ня за межi України умовно. Реабiлiтований у 1997 
роцi.    

ГРИГОРОВ Григорiй Денисович, 1897 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського       
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Чу-
гинцi, колгоспник к-пу "1 Травня". "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засудже-
ний до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРИГОРОВ Єпiфан Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Чугинка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Нижньо-
тепле Станично-Луганського р-ну, тесляр к-пу "Че-
рвоний партизан". Арештований 28 грудня 1941 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 6 бе-
резня 1942 року виправданий Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської  обл. Реабiлiтова-
ний у 1942 роцi.    

ГРИГОРОВ Iван Данилович, 1891 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Станично-Луганському, се-
лянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї 

ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИГОРОВ Iван Кирейович, 1897 р. народ-
ження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у с.Валуйське 
Станично-Луганського р-ну, столяр Луганського   
з-ду № 1  облмiсцевпрому. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРИГОРОВ Iван Михайлович, 1901 р. на-
родження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
начальник вiддiлу перевезень мiськвiддiлу зв'язку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ГРИГОРОВ Iван (Якiв) Петрович, 1897 р. 
народження, с.Верхнiй Мiнченок Станично-Луган-
ського р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у с.Малинове Станично-Луганського р-ну, колгосп-
ник к-пу "Зоря". Репресований двiчi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 28 
квiтня 1942 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. 24 травня 1947 року Луганським  обласним су-
дом засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1990 i 1991 роках. 

ГРИГОРОВ Iван Сергiйович, 1892 р. народ-
ження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, 
селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. Арешто-
ваний 17 грудня 1930 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 28 лютого 1931 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. 26 квiтня 1938 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1931 i 1960 роках.   

ГРИГОРОВ Iван Якович, 1900 р. народжен-
ня, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Комишному, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 17 грудня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
лютого 1931 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1931 роцi.    

ГРИГОРОВ Iларiон Кирейович, 1899 р. на-
родження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с-щi Вiль-
хове Станично-Луганського р-ну, вагар зал.ст. Кiн-
драшiвська. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi 25 листопада 1938 року засуджений до     
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРИГОРОВ Никифор Григорович, 1901 р. 
народження, с.Комишне Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 408 стрiлецького полку. Вiйськовим 
трибуналом 58 стрiлецької дивiзiї 6 лютого 1943 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
лютого 1943 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРИГОРОВ Никифор Олексiйович, 1868 р. 
народження, с.Нижня Гарасимiвка Краснодонсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхньогарасимiвка Краснодонського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 10 лютого 1930 ро-
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ку за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяль-
ностi. 28 березня 1930 року справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ГРИГОРОВ Петро Миколайович, 1873 р. 
народження, с.Комишне Станично-Луганського    
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Коми-
шному, колгоспник к-пу "Червона Луганщина". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 13 червня 1942 року засуджений до 8 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГРИГОРОВ Петро Терентiйович, 1898 р. 
народження, х. Можаєвка, Тарасовський р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Луганську, столяр з-ду 
iм.20-рiччя Жовтня. "Трiйкою" УНКВС по Доне-
цькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРИГОРОВ Федосiй Якович, 1900 р. народ-
ження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, 
селянин-одноосiбник. Арештований 17 грудня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
лютого 1931 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1931 роцi.    

ГРИГОРОВ Федот Олександрович, 1892 р. 
народження, с.Олександрiвка Станично-Лугансько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, возiй кiнного двору  
з-ду iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 27 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОРОВА Любов Федорiвна, 1902 р. на-
родження, х. Тищенкiв, Куп'янський р-н Харкiвсь-
кої  обл., українка, освiта середня. Проживала в 
м.Старобiльську, завiдуюча бiблiотекою вчительсь-
кого iнституту. Арештована 23 травня 1945 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1946 роцi.    

ГРИГОРОВА Наталiя Никандрiвна, 1880 р. 
народження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянка, неписьменна. Проживала в Теплому, не 
працювала. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
26 вересня 1937 року засуджена до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ГРИГОРОВИЧ Василь Iванович, 1904 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, робiтник контори тресту 
"Монтажбуд". Луганським  обласним судом 29 лю-
того 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення во-
лi. 14 квiтня 1939 року Верховним судом УРСР ви-
рок скасовано, справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ГРИГОРОВИЧ Iгор Миколайович, 1913 р. 
народження, м.Iркутськ, Росiйська Федерацiя, росi-
янин, освiта н/середня. Проживав у м.Красний Луч, 
рахiвник рудоремонтного з-ду. Донецьким  облас-
ним судом 27-29 червня 1936 року засуджений до   
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГРИГОРОВИЧ Лазар Iванович, 1897 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, охоронник хлiбозаводу. 
Арештований 5 листопада 1943 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 13 березня 1944 року 
справу припинено за малозначнiстю, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИГОРОВИЧ Ян Стефанович, 1894 р. на-
родження, с.Крошино, Мiнська  обл., Бiлорусь, по-
ляк, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, вiд-
повiдальний виконавець вагоноремонтного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРИГОРЧУК Єлизавета Мусiївна, 1900 р. 
народження, м.Стаханов, українка, освiта початко-
ва. Проживала в Стахановi, майстер держшвейфаб-
рики. Арештована 20 листопада 1937 року як дру-
жина репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 23 березня 1938 року справу припинено, 
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРИГОРЧУК Iван Iванович, 1890 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Стахановi, десятник шахти iм.Iллiча.  Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiч-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГРИГОТОВИЧ Володимир Савелiйович, 
1904 р. народження, Польща, поляк. Проживав у 
м.Красний Луч, головний iнженер шахтоуправлiння 
№ 5-бiс. Постановою Особливої наради при МДБ 
СРСР вiд 17 серпня 1949 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИГОЦА Василь Андрiйович, 1889 р. на-
родження, Румунiя, українець, освiта н/вища. Про-
живав у м.Луганську, бухгалтер житлово-експлуа-
тацiйної контори № 8. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 21 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 5 березня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРИДIН Олександр Гнатович, 1905 р. на-
родження, с-ще Рутченкове Донецької мiськради 
Донецької  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, помiчник начальника фiнан-
сового вiддiлу з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 14 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ГРИДIН Петро Лук'янович, 1890 р. народ-
ження, с.Гридiно Суджанського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Артемiвську Перевальського  
р-ну, лiсогон шахти № 10 iм.Артема. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИДНЄВА Олександра Якiвна, 1898 р. на-
родження, м.Усмань Воронезької  обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала у 
смт Мiлове, домогосподарка. Вiйськовим трибуна-
лом 240 стрiлецької дивiзiї 29 грудня 1941 року за-
суджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1991 роцi.    
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ГРИДЧИН Iван Петрович, 1893 р. народ-
ження, с.Калабiно Задонського р-ну Воронезької  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шахти     
№ 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 23  вересня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ГРИЗОДУБ Марко Трохимович, 1883 р. на-
родження, с.Торське Краснолиманського р-ну Хар-
кiвської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Алчевську, конторник з-ду iм.Ворошилова. 
Арештований 31 сiчня 1933 року за звинуваченням 
у шкiдницькiй дiяльностi. 22 липня 1933 року спра-
ву припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1933 роцi.    

ГРИНЕВИЧ Микола Iванович, 1906 р. на-
родження, Польща, українець, освiта н/середня. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
технiк-нормувальник зал.ст. Родакове. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 23 грудня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. 21 серпня 1939 
року шляхово-транспортним вiддiлом НКВС Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi вирок скасовано, справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГРИНЕНКО Вiктор Григорович, 1923 р. на-
родження, с.Велика Михайловка Новооскольського 
р-ну Курської  обл., Росiйська Федерацiя, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у м.Стахановi, 
учень 10 класу. Вiйськовим трибуналом 12 армiї 10 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Військовим трибуналом Київського військо-
вого округу 14 лютого 1956 року міру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИНИЧЕНКО Iван Миколайович, 1923 р. 
народження, с.Iванiвка Краснодонського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 251 окремого iнженерно-мiнного батальйо-
ну. Вiйськовим трибуналом 15 iнженерно-мiнної 
бригади 9 травня 1943 року засуджений до 7 р. по-
збавлення волi. 18 жовтня 1943 року справу припи-
нено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГРИНЬ Андрiй Артемович, 1873 р. народ-
ження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 7 березня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГРИНЬ Митрофан Микитович, 1901 р. на-
родження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

ГРИНЬ Панас Iванович, 1885 р. народжен-
ня, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селянин-одно-
осiбник. Арештований 19 сiчня 1933 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 березня 1933 

року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГРИНЬ Юхим Якимович, 1880 р. народжен-
ня, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Байдiвцi, колгоспник    
к-пу iм.Чапаєва. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 14 травня 1942 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ГРИНЬКО Дмитро Сергiйович, 1883 р. на-
родження, с.Заїкiвка Бiлокуракинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Заїкiвцi, колго-
спник к-пу iм.13-го з'їзду КП(б)У. Арештований 21 
червня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 6 грудня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИНЬКО Iларiон Васильович, 1872 р. на-
родження, с.Калмикiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Калмикiвцi, ро-
бiтник Деркульського конезаводу. Арештований 29 
вересня 1932 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ГРИНЬКО Клавдiя Семенiвна, 1923 р. на-
родження, смт Тошкiвка Первомайської мiськради, 
українка, освiта н/середня. Проживала в м.Золоте 
Первомайської мiськради, без певних занять. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
12 армiї 14 травня 1942 року засуджена до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГРИНЬКО Юхим Андрiйович, 1906 р. на-
родження, с.Гладкове Бiлокуракинського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у Гладковому, 
бухгалтер сiльпо. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИНЬОВ Павло Iванович, 1885 р. народ-
ження, с.Маринiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Бiлявка 
Кремiнського р-ну, робiтник Кремiнського агроко-
мбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1965 роцi.    

ГРИНЬОВ Прохор Андрiйович, 1903 р. на-
родження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Маринiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу "КIМ". 
Спецколегiєю Донецького  обласного суду 27 сiчня 
1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИНЬОВ Савелiй Костянтинович, 1867 р. 
народження, смт Новоолександрiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, неписьменний. Проживав у 
Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Арешто-
ваний 27 лютого 1930 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 18 березня 1930 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1930 роцi.    

ГРИНЬОВ Степан Савелiйович, 1892 р. на-
родження, смт Новоолександрiвка Краснодонсько-
го р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
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Новоолександрiвцi, селянин-одноосiбник. Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 18 березня 
1930 року  ухвалено постанову про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИНЬОВ Якiв Петрович, 1893 р. народ-
ження, с.Чернянка Чернянського р-ну Московської  
обл.., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Зимогiр'я Слов'яносербського 
р-ну, колгоспник к-пу "Великий перелом". Донець-
ким  обласним судом 30 липня 1938 року засудже-
ний до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ГРИНЮК Павло Єрофейович, 1901 р. на-
родження, с.Михайлiвка Старокостянтинiвського 
повiту Волинської губернiї, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Родакове Слов'яносербського 
р-ну, мастильник депо Родакове. Арештований 23 
грудня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 
30 сiчня 1934 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГРИПАСЬ Василь Григорович, 1890 р. на-
родження, с.Гапонiвка Сенчанського р-ну Полтав-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, технiк-садiвник агролiсорозсадника. 
Притягнутий до вiдповiдальностi за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 1942 року ви-
правданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ГРИЦАЄВ Йосип Денисович, 1897 р. народ-
ження, с.Нiколаєвка Новооскольського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Свердловську, головний 
бухгалтер змiшторгу. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 27 червня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1990 роцi.    

ГРИЦАЙ Ананiй Васильович, 1897 р. на-
родження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Скельове По-
паснянського р-ну (згодом смт Луганське Артемiв-
ського р-ну Донецької  обл.), селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 
сiчня 1931 року ухвалено рiшення про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИЦАЙ Микита Iванович, 1873 р. народ-
ження, с.Євсуг Бiловодського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Євсузi, селянин-одноосi-
бник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
2 квiтня 1930 року ухвалено рiшення про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИЦЕНКО Iван Маркович, 1925 р. народ-
ження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, укра-
їнець, освiта н/середня. Перебував у м.Нижнiй Та-
гiл Свердловської  обл., Росiйська Федерацiя, рядо-
вий 19 навчальної танкової бригади. Вiйськовим 
трибуналом Свердловського гарнiзону 25 травня 
1944 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1982 роцi.    

ГРИЦЕНКО Iлля Якимович, 1895 р. народ-
ження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. Особливою нара-

дою при Колегiї ДПУ УРСР 27 серпня 1931 року 
ухвалено рiшення про вислання на 3 р. за межi 
України. 25 вересня 1937 року "трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРИЦЕНКО Ларiон Микитович, 1923 р. на-
родження, с.Бiляки Семенiвського р-ну Полтавської  
обл., українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 180 танкової бригади. До призову 
проживав у м.Первомайську. Вiйськовим трибуна-
лом Сталiнградського гарнiзону, Росiйська Федера-
цiя, 4 червня 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГРИЦЕНКО Леонтiй Федорович, 1914 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, курсант 2 навчального бата-
льйону 103 запасного стрiлецького полку. Вiйсько-
вим трибуналом 28 запасної стрiлецької бригади 24 
квiтня 1944 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИЦЕНКО Мусiй Михайлович, 1891 р. на-
родження, с.Тимонове Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Тимоновому, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 29 червня 1931 року ухвалено постано-
ву про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРИЦЕНКО Павло Iсайович, 1921 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 41 танкової дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу Пiвденно-Захiдного фронту 12 грудня 1941 ро-
ку засуджений до розстрiлу. 19 грудня 1941 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фрон-
ту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.    

ГРИЦЕНКО Пантелiй Никифорович,    
1881 р. народження, с.Дякове Антрацитiвського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у   
м.Антрацитi, конюх тресту "Боковоантрацит". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРИЦЕНКО Семен Федорович, 1911 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, колгоспник 
к-пу iм.Ворошилова. Вiйськовим трибуналом 35 ра-
йону авiацiйного базування 18 грудня 1941 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ГРИЦЕНКО Тимофiй Iванович, 1904 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, тесляр. 
Луганським  обласним судом 30 травня 1950 року 
засуджений до 25 р. позбавлення волi. Верховним 
судом УРСР 9 червня 1955 року строк покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИЦЕНКО Харлампiй Сергiйович, 1908 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Кремiннiй, прибиральник породи 
шахти "Кремiнна". Луганським  обласним судом 17 
травня 1940 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ГРИЦЕНКО Юхим Якович, 1913 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта середня.  На час арешту член ВКП(б). Вiйсь-
ковослужбовець, радiотехнiк 261 артилерiйського 
полку 3 артилерiйської дивiзiї. Вiйськовим трибу-
налом 3 артилерiйської дивiзiї 1 серпня 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1966 роцi.    

ГРИЦЕНКО Ярема Омелянович, 1891 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, стволовий шахти "Кремiн-
на". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 15 лис-
топада 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГРИЦЕЦЕНКО Василь Iларiонович,     
1892 р. народження, с.Дмитрiвка Новоайдарського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Дмитрiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двi-
чi. Арештований 26 березня 1931 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 червня 1931 
року справу припинено за недоведенiстю, з-пiд вар-
ти звiльнений. 11 серпня 1937 року "трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений до розстрi-
лу. Страчений 17 серпня 1937 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1989 роках.   

ГРИЦЕЦЕНКО (ГРИЦИЦЕНКО) Гаврило 
Iларiонович, 1894 р. народження, с.Дмитрiвка Но-
воайдарського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, працював на рiзних при-
ватних роботах. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИЦИН (ГРИЦИНА) Кирило Павлович, 
1913 р. народження, с.Семенове Улянiвського р-ну 
Харкiвської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, коногон шахти № 4-2-бiс 
"Iрмине". Арештований 25 червня 1938 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 18 серпня 1938 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИЦУН Iван Якович, 1869 р. народження, 
смт Новопсков, українець, неписьменний. Прожи-
вав у Новопсковi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовтня 1931 року ухвале-
но постанову про вислання за межi України.  Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРИЦУНОВ Микола Олексiйович, 1894 р. 
народження, х. Юров, Каменський р-н Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, вантажник шах-
ти № 10 iм.Володарського. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРИЦУНОВ Олександр Никифорович, 
1923 р. народження, х. Мостовой, Тарасовський р-н 
Ростовської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/середня. Проживав у м.Краснодонi, ху-
дожнiй керiвник клубу iм.Луначарського. Репресо-
ваний двiчi. Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 2 жовтня 1939 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 24 серпня 1940 року Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР строк по-

карання знижено до 7 р. Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 19 квiтня 1950 року ухвалено постанову 
про вислання за межi України. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1960 i 1989 роках. 

ГРИЦУТЕНКО Єгор Тихонович, 1905 р. на-
родження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, 
тракторист к-пу iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГРИЦУТЕНКО Єфрем Iванович, 1890 р. на-
родження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, 
ветсанiтар к-пу iм.Жовтневої революцiї. Репресова-
ний двiчi. Спецколегiєю Донецького  обласного су-
ду 23 серпня 1936 року засуджений до 4 р. позбав-
лення волi. Арештований 20 лютого 1943 року за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-
там. 17 травня 1943 року справу припинено за смер-
тю пiдслiдного. Реабiлiтований вiдповiдно у 1992 i 
1995 роках.   

ГРИЦУТЕНКО Iван Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Золотарiвцi, 
бригадир рiльничої бригади к-пу iм.Жовтневої ре-
волюцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

ГРИЦУТЕНКО Максим Iванович, 1896 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-
рiвцi, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИЦУТЕНКО Микита Iванович, 1892 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золо-
тарiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1930 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 25 верес-
ня 1938 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний вiдповiдно у 1989 i 1958 роках. 

ГРИЦУТЕНКО Петро Тихонович, 1896 р. 
народження, с.Золотарiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Золота-
рiвцi, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського 
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИЦЮК Микита Iванович, 1906 р. народ-
ження, с.Репенцi Оршанського р-ну Вiтебської  
обл., Бiлорусь, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, муляр тресту "Луганськбуд". Ре-
пресований двiчi. Арештований 3 листопада 1933 
року за звинуваченням у шпигунствi. 28 сiчня 1934 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. 20 листопада 1937 
року Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 
i 1989 роках.   



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 624

ГРИЧАНИК (ГРЕЧАНИК) Петро Iвано-
вич, 1905 р. народження, с.Красна Талiвка Станич-
но-Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, комбайнер Луганської 
МТС. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 19 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГРИШАЄВ Давид Олександрович, 1913 р. 
народження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Алчев-
ську, без певних занять. Арештований 28 лютого 
1942 року за пiдозрою у шпигунствi. 30 квiтня 1942 
року справу припинено за смертю пiдслiдного. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИШАЄВ Сергiй Григорович, 1899 р. на-
родження, смт Георгiївка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слюсар тресту "Хлiббуд". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИШАНКОВ Юхим Дмитрович, 1893 р. 
народження, х. Перелазовський, Клєтський р-н Во-
лгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. 
Проживав у м.Красний Луч, тесляр рудоремонтно-
го з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРИШАНОВ Роман Семенович, 1903 р. на-
родження, с.Рудки, Орловська  обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у м.Лу-
ганську, шкiльний учитель. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 18 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ГРИШАНОВИЧ Михайло Григорович, 
1906 р. народження, с.Iгнатовка Осиповицького    
р-ну Могильовської  обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, оперуповнова-
жений мiськвiддiлу мiлiцiї. 2 липня 1938 року аре-
штований за звинуваченням у шпигунськiй дiяль-
ностi. 15 жовтня 1938 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИШЕНКОВ (ГРИШАНКОВ) Павло Вар-
ламович, 1886 р. народження, х. Бєлонемухiн, 
Усть-Медведицький р-н Волгоградської  обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у с-щi Софiївка Перевальського р-ну, робiт-
ник шахти № 7. Арештований 3 липня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 грудня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРИШИН Василь Iванович, 1895 р. народ-
ження, с.Рог Долгоруковського р-ну Орловської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Свердловську, грубник 19-ї ди-
станцiї колiї зал.ст. Довжанська. Вiйськовим трибу-
налом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 29 травня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ГРИШИН Єгор Якович, 1909 р. народження, 
с.В'язове Скороднянського р-ну Курської  обл.,  Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-

живав у м.Золоте Первомайської мiськради, робiт-
ник шахти "Карбонiт". Вiйськовим трибуналом 261 
стрiлецької дивiзiї 29 грудня 1941 року засуджений  
до розстрiлу. Страчений 10 сiчня 1942 року. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

ГРИШИН Панас Максимович, 1886 р. на-
родження, с.Познанка Перша Любашiвського р-ну 
Одеської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 30 червня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ГРИШИНА Єфросинiя Павлiвна, 1913 р. 
народження, м.Золоте Первомайської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в Золотому, 
прибиральниця породи шахти "Карбонiт". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 5 сiчня 1946 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України 
як члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Тiєю ж постановою звiльнена 
вiд вiдбуття покарання за амнiстiєю згiдно з Указом 
Президiї Верховної Ради СРСР вiд 7 липня 1945 ро-
ку. Реабiлiтована у 1993 роцi.   

ГРИШИНА Таїсiя Гаврилiвна, 1922 р. наро-
дження, м.Алмазна Стахановської мiськради, росiя-
нка, освiта початкова. Проживала в м.Попасна, до-
могосподарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 7 лютого 1944 року засу-
джена до 20 р. каторжних робiт. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ГРИШКЕВИЧ Андрiй Iллiч, 1899 р. наро-
дження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Байдiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 16 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИШКО Григорiй Федосiйович, 1911 р. 
народження, с.Басань Чубарiвського р-ну Днiпро-
петровської  обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Брянка, коногон шахти № 5-6 "Орлiвка". 
Арештований 25 червня 1938 року за звинувачен-
ням у приналежностi до контрреволюцiйної органi-
зацiї. 19 серпня 1938 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтований у 1938 
роцi.    

ГРИШКО (ГРИШКОВ) Михайло Iванович, 
1899 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiлолуцьку, голова колгоспу "Луганбуд". Арешто-
ваний 27 серпня 1934 року за звинуваченням у са-
ботажi здачi хлiба державi. 3 вересня 1934 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд.  Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    

ГРИШУН Григорiй Трохимович, 1901 р. на-
родження, с.Новоганнiвка Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ново-
ганнiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 лис-
топада 1931 року ухвалено постанову про вислання 
на 5 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
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розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1980 
роках. 

ГРИШУН Трохим Макарович, 1869 р. на-
родження, х. Спульнов, Бердянський р-н Запорiзь-
кої  обл., українець, неписьменний. Проживав у 
с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, селянин-од-
ноосiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 23 листопада 1931 року засуджений до ви-
слання за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИЩЕНКО Василь Павлович, 1880 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Городище Перевальського р-ну, не 
працював. Арештований 15 вересня 1943 року за 
звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 26 
лютого 1944 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ГРИЩЕНКО Володимир Дмитрович,    
1903 р. народження, м.Херсон, українець, освiта се-
редня. Проживав у с.Чмирiвка Старобiльського     
р-ну, старший бухгалтер 2-ї виконробської дiльницi 
будiвництва залiзницi Москва-Донбас. Арештова-
ний 5 травня 1935 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 20 квiтня 1936 року справу припи-
нено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi .   

ГРИЩЕНКО Георгiй (Юрiй) Якович,    
1901 р. народження, с.Ярославець Глухiвського     
р-ну Чернiгiвської  обл., українець, освiта середня. 
Проживав у с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
вчитель сiльської школи. Донецьким  обласним су-
дом 23 грудня 1936 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1978 роцi.    

ГРИЩЕНКО Григорiй Трохимович, 1882 р. 
народження, м.Ровеньки, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Ровеньках, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 27 травня 
1931 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРИЩЕНКО Йосип Якович, 1905 р. народ-
ження, с-ще зал.ст. Криловська, Краснодарський 
край, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Алчевську, iнженер-конструктор вiд-
дiлу капiтального будiвництва з-ду iм.Ворошилова. 
Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйськового 
округу 16 жовтня 1938 року засуджений до розстрi-
лу. Страчений 25 сiчня 1939 року. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ГРИЩЕНКО Михайло Данилович, 1894 р. 
народження, м.Ровеньки, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Ровеньках, електромонтер шахти 
"Укрлiспостачу". Арештований 23 червня 1941 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 
липня 1941 року виправданий Луганським  облас-
ним судом. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ГРИЩЕНКО Оврам Омелянович, 1873 р. 
народження, м.Кремiнна, українець, неписьменний. 
Проживав у Кремiннiй, селянин-одноосiбник. Аре-
штований 28 жовтня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 27 сiчня 1939 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1939 роцi.    

ГРИЩЕНКО Олександр Панасович, 1913 р. 
народження, с.Тарасiвка Чорнобаївського р-ну Ки-
ївської  обл., українець, освiта н/середня. Проживав 
у м.Алчевську, рахiвник райощадкаси. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 вересня 1933 року ух-
валено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРИЩЕНКО Степан Iванович, 1891 р. на-
родження, с.Оберемково Таганрозького р-ну Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та н/вища. Проживав у м.Краснодонi, маркшейдер 
тресту "Краснодонвугiлля". Репресований двiчi. 
Арештований 31 жовтня 1933 року за звинувачен-
ням у здiйсненнi теракту. 21 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю, з-пiд варти 
звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
14 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 23 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1957 роках.   

ГРИЩЕНКО Трохим Павлович, 1893 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у Ровеньках, робiтник шахти № 17. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 8 липня 1943 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРИЩЕНКО Фекла Митрофанiвна, 1910 р. 
народження, с.Безгинове Новоайдарського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Безгиново-
му, колгоспниця к-пу "1 Травня". Арештована 5 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 11 вересня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРИЩУК Василь Михайлович, 1903 р. на-
родження, с.Лисогiрка Теофiпольського р-ну Вiн-
ницької  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, робiтник кiнотеатру "Безбож-
ник". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 26 вере-
сня 1937 року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРИЩУК Феодосiй Йосипович, 1907 р. на-
родження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, майстер з-ду № 14. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГРИЩУК Юлiя Григорiвна, 1903 р. народ-
ження, Польща, полька, освiта середня. Проживала 
в м.Луганську, лаборант з-ду iм.Жовтневої револю-
цiї. Вiйськовим трибуналом Харкiвського вiйсько-
вого округу 20 вересня 1938 року засуджена до роз-
стрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГРIГЕР Євген Павлович, 1907 р. народжен-
ня, м.Брянка, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, робiтник шахти № 11. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРIГЕР Iван Васильович, 1903 р. народжен-
ня, м.Стаханов, нiмець, освiта початкова. Проживав 
у Стахановi, конструктор коксохiмзаводу № 14. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
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року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ГРIН Євген Готлiбович, 1898 р. народження, 
к.Весела Синельникiвського р-ну Днiпропетровсь-
кої обл., нiмець, освiта н/середня. Проживав у м.Пе-
ревальську, економiст рудоуправлiння iм.Паризької 
комуни. Репресований двiчi. Арештований 17 груд-
ня 1933 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 28 лютого 1934 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. 4 грудня 1937 року 
Особливою нарадою при НКВС СРСР засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 
1989 роках. 

ГРIНБЕРГ Нохман Абрамович, 1906 р. на-
родження, м.Станiслав, єврей, освiта початкова. 
Проживав у м.Кiровську, тесляр шахти № 100. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 22 серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 
12 вересня 1941 року розстрiл замiнено 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГРIНЕВИЧ Станiслав Iванович, 1895 р. на-
родження, с.Купiль Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, швець артiлi "Червоний кустар". Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГРIНЕВИЧ Станiслав Октавiанович,    
1887 р. народження, м.Краматорськ Донецької  
обл., поляк, освiта середня. Проживав у м.Лисичан-
ську, головний бухгалтер тресту "Лисичанськдон-
нархарч". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 26 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРIНК-ГРИНЬКО Емiль Карлович, 1911 р. 
народження, с.Вольвахiвка Пулинського р-ну Київ-
ської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Кам'янка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Блюхера. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГРIНКЕ Людвiг Карлович, 1899 р. народ-
ження, к.Вольвахiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Кам'я-
нка Новопсковського р-ну, тесляр к-пу "Червоний 
колос". Репресований двiчi. Арештований 17 липня 
1935 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 4 листопада 1935 року справу припинено за не-
достатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1989 роках.   

ГРIНКЕВИЧ Йосип Мартинович, 1920 р. 
народження, Литва, бiлорус. Проживав у м.Лиси-
чанську, машинiст шахти iм.Войкова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 18 жовтня 1940 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРIНОВЕЦЬКИЙ Iван Iванович, 1888 р. на-
родження, с.Вiйтiвцi Iзяславського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Морозi-
вка Мiловського р-ну, колгоспник к-пу "Комунар". 

Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРIНОВЕЦЬКИЙ Мартин Антонович,  
1890 р. народження, с.Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Мусiївка Мiловського р-ну, бригадир к-пу 
iм.Крупської. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРIНОВЕЦЬКИЙ Михайло Казимирович, 
1881 р. народження, с.Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Вiнницької  обл., поляк, неписьменний. Проживав у 
смт Мiлове, сторож райлiкарнi. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.  

ГРIНЧУК Федiр Васильович, 1903 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Золоте Первомайської мiськради, вибiйник ша-
хти "Золоте". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
13 грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГРIНЧУКОВА Зоя Iванiвна, 1909 р. народ-
ження, с.Новочеркаське Орського р-ну Оренбурзь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта се-
редня.  На час арешту член ВКП(б). Проживала в 
м.Привiлля Лисичанської мiськради, агроном рад-
госпу "Червоне привiлля". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 11 травня 1945  року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1992 роцi.    

ГРIНШТЕЙН Давид Львович, 1902 р. на-
родження, м.Бєльци, Молдавська РСР, єврей, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, рахiвник 
середньої школи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРIНЬ Iван Iванович, 1893 р. народження, 
к.Йосипiвка, Днiпропетровська  обл., нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Попасна, вiзник-приват-
ник. Арештований 20 лютого 1938 року за звинува-
ченням у допомозi мiжнароднiй буржуазiї. 20 сiчня 
1940 року виправданий Луганським  обласним су-
дом. Реабiлiтований у 1940 роцi.   

ГРIНЬКЕ Рейнгольд Карлович, 1905 р. на-
родження, к.Вулька Баришiвського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Чепиг-
iвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу iм.Сталiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ГРIНЬКЕ Роберт Самiйлович, 1888 р. на-
родження, с.Новозелене Новоград-Волинського     
р-ну Житомирської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Тепле Станично-Луганського р-ну, 
робiтник сiльської шевської майстернi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРIШНИЙ Василь Федорович, 1880 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Новоникано-
рiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Новий 
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побут". Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 10 березня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРОБОВ Iван Тимофiйович, 1896 р. народ-
ження, м.Первомайськ, українець, неписьменний. 
Проживав у Первомайську, прохiдник шахти "Ме-
талiст". Арештований 28 квiтня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 травня 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГРОБОВЕНКО Йосип Онуфрiйович,     
1889 р. народження, с.Нельгiвка Коларовського     
р-ну Днiпропетровської обл., українець, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, колiйний обхiдник зал.ст. Iзварине. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 31 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 15 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ГРОБОВИЙ Вiктор Гнатович, 1924 р. на-
родження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлого-
рiвцi, учень ФЗУ. Вiйськовим трибуналом 6 кавале-
рiйського корпусу 12 армiї 30 грудня 1941 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГРОДСЬКИЙ Рудольф Йосипович, 1908 р. 
народження, с.Перегiнка Ярмолинецького р-ну Вiн-
ницької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, слюсар шахти № 5-6. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГРОЗА Iван Андрiйович, 1868 р. народжен-
ня, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Бiлогорiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 16 лютого 1930 року ухвалено постано-
ву про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГРОЗА Iлля Семенович, 1901 р. народжен-
ня, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, вибiйник шахти № 1-2 "Гiр-
ська". Репресований двiчi. Арештований 18 лютого 
1932 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 листопада 1932 
року з-пiд варти звiльнений. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1997 i 
1959 роках.   

ГРОЗА Леонтiй Якович, 1896 р. народжен-
ня, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у м.Рубiжне, робiт-
ник шахти "Червоний гiрник". Арештований 18 ве-
ресня 1932 року за звинуваченням в контррево-
люцiйнiй дiяльностi. 11 листопада 1932 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ГРОЗА Олексiй Никифорович, 1921 р. на-
родження, с.Шипилiвка Попаснянського р-ну, укра-
їнець, освiта н/середня. Проживав у Шипилiвцi, 
учень сiльської школи. Арештований 31 березня 

1937 року за звинуваченням у приналежностi до ан-
тирадянської органiзацiї. 20 жовтня 1938 року спра-
ву припинено за вiком арештованого i його щирим 
розкаянням. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРОЗА Якiв Захарович, 1872 р. народження, 
смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Бiлогорiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 16 лютого 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРОМАК Юхим Терентiйович, 1895 р. на-
родження, с.Климiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Мiстки Сва-
тiвського р-ну, тесляр к-пу "1 Травня". Вiйськовим 
трибуналом 35 району авiацiйного базування 18 
грудня 1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГРОМАЧЕНКО Євтiй Пантелiйович,    
1908 р. народження, с.Вишневе Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, кучер пункту "Заготзерно". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 9 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРОМЕНКО Борис Семенович, 1896 р. на-
родження, с.Просяне Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у Просяному, голова к-пу "Червона зiрка". 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 14 липня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ГРОМЕНКО Парасковiя Захарiвна, 1910 р. 
народження, с.Просяне Маркiвського р-ну, україн-
ка, неписьменна. Проживала в Просяному, колгосп-
ниця к-пу "Червона зiрка". Арештована 20 сiчня 
1941 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 29 березня 1942 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвден-
ного фронту. Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ГРОМИК Адам Матвiйович, 1906 р. народ-
ження, с.Дрозднi Ковельського повiту Волинської 
губернiї, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, робiтник шахти № 11-43 "Булатiвка". Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 3 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 5 
сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГРОМОВ Андрiй Федорович, 1883 р. народ-
ження, с.Жеремiно Черепетського р-ну Московсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова.  Член ВКП(б) у 1931-1942 рр. Проживав у 
м.Алчевську, не працював. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14 лютого 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ГРОМОВ Iван Iванович, 1888 р. народжен-
ня, с.Зуївка Харцизького р-ну Донецької  обл., росi-
янин, освiта середня. Проживав у м.Красний Луч, 
головний iнженер шахти № 2 iм.ВЛКСМ. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 27 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 
жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ГРОМОВ Микола Васильович, 1907 р. на-
родження, с.Самодуровка Новосiльського р-ну Ор-
ловської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у с.Олександропiлля Попа-
снянського р-ну, ветфельдшер к-пу "Прогрес". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 жовтня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГРОМОВ Михайло Костянтинович, 1904 р. 
народження, м.Вольськ Саратовської  обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта вища.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у м.Луганську, начальник 
ремонтного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 7 жовтня 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ГРОМОВ Олександр Iванович, 1879 р. на-
родження, с.Копилово Красносельської волостi Ко-
стромської губернiї, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Рубiжне, заступник директора з-ду "Чер-
воний прапор". Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 березня 1931 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 квiтня 1931 року. 
Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГРОМОВ Павло Гаврилович, 1911 р. народ-
ження, с.Воєводiно Аткарського р-ну Саратовської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, не працював. Аре-
штований 16 травня 1943 року за звинуваченням у 
тому, що пiд час окупацiї служив у полiцiї. 13 черв-
ня 1943 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРОМОВ Федiр Федорович, 1887 р. народ-
ження, с.Поповка Гомельського повiту Могильов-
ської губернiї, Бiлорусь, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, бригадир iнструменталь-
никiв з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГРОМОВА Лукерiя Сергiївна, 1918 р. на-
родження, с.Мойлово Хвастовицького р-ну Калузь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта по-
чаткова. Проживала на кол.х. Нижня Шевирiвка, 
Краснодонський р-н, машинiст пiдiймача шахти 
"Пiвнiчноiзваринська". Луганським  обласним су-
дом 12 листопада 1954 року засуджена до 3 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГРОМОВА Марiя Антонiвна, 1899 р. народ-
ження, с.Пархоменко Краснодонського р-ну, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в м.Краснодонi, 
закрiйниця швейної майстернi. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року ухвалено по-
станову про вислання за межi України. Реабiлiтова-
на у 1991 роцi.    

ГРОМОВА Парасковiя Федорiвна, 1907 р. 
народження, с.Трипiлля Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької  обл.), українка, 
освiта початкова. Проживала в с-щi Лоскутiвка По-
паснянського р-ну, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом 37 армiї 26 сiчня 1942 року засуджена 
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГРОМОЗДА Панас Iларiонович, 1901 р. на-
родження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новоми-
кiльському, селянин-одноосiбник. Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРОН Фердiнанд Петрович, 1872 р. народ-
ження, с.Владин Мархлевського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Осико-
ве Бiлокуракинського р-ну, чорнороб радгоспу 
"Червоноармiєць". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРОСС Костянтин Iванович, 1898 р. народ-
ження, с.Суворовка Новоодеського р-ну Миколаїв-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, не працював, iнвалiд. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 11 жовтня 1944 року ухвале-
но рiшення про вислання за межi України. Реабiлi-
тований у 1967 роцi.    

ГРОСС Олександр Францович, 1904 р. на-
родження, к.Кернер Гуляйпiльського р-ну Запорiзь-
кої  обл., нiмець, неписьменний. Проживав у с-щi 
Козакiвка Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГРОСС Якiв Францович, 1897 р. народжен-
ня, к.Кернер Гуляйпiльського р-ну Запорiзької  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Со-
фiївський Краснолуцької мiськради, бригадир к-пу 
"Шлях вперед". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ГРОТТ Фрiдрiх Якович, 1890 р. народжен-
ня, к.Єкатериновка Таганрозького р-ну Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Чапаєве Першозванiвської сiльра-
ди Лутугинського р-ну, чорнороб примiського гос-
подарства тресту "Доннархарч". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року ухвалено 
постанову про вислання за межi СРСР.  Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

ГРОЦЬКИЙ Микола Йосипович, 1875 р. 
народження, с.Бокиївка Чорноострiвського р-ну 
Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Свердловка Сватiвського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Ленiна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРОЦЬКИЙ Станiслав Йосипович, 1896 р. 
народження, с.Гелетинцi Городоцького р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Свердловка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Ленiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ГРОШЕВ Iван Михайлович, 1910 р. народ-
ження, х. Бєлонемухiн, Серафимовицький р-н Вол-
гоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, коно-
гон шахти № 151. Арештований 26 грудня 1938 ро-
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ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 9 бе-
резня 1939 року справу припинено за вiдсутнiстю 
пiдстав для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГРОШЕВА Надiя Сергiївна, 1902 р. народ-
ження, х. Генераловський, Нижньочирський р-н 
Волгоградської  обл., Росiйська Федерацiя, росiян-
ка, освiта середня. Проживала в м.Стахановi, не 
працювала. Арештована 10 квiтня 1942 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з 
воєнним станом етапована углиб країни, де пiзнiше 
не виявлена. 15 сiчня 1951 року справу припинено.  
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГРОШЕНКО Микола Iванович, 1903 р. на-
родження, с.Волоконовка Волоконовського р-ну 
Курської  обл., Росiйська Федерацiя, українець, ос-
вiта середня. Проживав у смт Бiлолуцьк Ново-
псковського р-ну, iнспектор райвно. Луганським  
обласним судом 21 вересня 1939 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1939 
роцi.    

ГРУДАЧОВ Єгор Максимович, 1895 р. на-
родження, с.Трофимово Дмитровського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Алчевську, робiтник коксо-
хiмзаводу № 19. Арештований 10 серпня 1938 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 гру-
дня 1939 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРУДЗIН Устин Федорович, 1895 р. народ-
ження, смт Ямпiль Вiнницької  обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Микишiвка Красно-
донського р-ну, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 ро-
ку ухвалено рiшення про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРУДЗIНСЬКИЙ Август Фрiдрiхович,   
1893 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 4 листопада 1937 року ухвалено 
рiшення про вислання за межi СРСР. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ГРУДИНIН Олександр (Олексiй) Кузьмич, 
1895 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, машинiст паро-
вої машини з-ду iм.Якубовського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 7 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГРУДИНIН Олексiй Васильович, 1904 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, електромеханiк Луган-
ської геофiзичної експедицiї. Луганським  облас-
ним судом 11 квiтня 1950 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРУЗДО Василь Олексiйович, 1910 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, робiтник зал.ст. Сватове. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14 
липня 1938 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. 5 сiчня 1940 року Верховним судом СРСР ви-

рок скасовано, справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРУЗДО Iван Данилович, 1877 р. народжен-
ня, м.Сватове, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Сватовому, швець-кустар. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Донецької  обл. 19 червня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

ГРУЗДО Микола Кирилович, 1924 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, колгоспник к-пу "Перемо-
га". Вiйськовим трибуналом Саратовського гарнiзо-
ну, Росiйська Федерацiя, 28 серпня 1943 року засу-
джений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ГРУЗИН Захар Iванович, 1873 р. народжен-
ня, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Стрiльцiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 10 квiтня 1930 року ухвалено рiшення про 
вислання за межi України.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРУЗИН Мусiй Семенович, 1916 р. народ-
ження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
310 артилерiйського полку. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчного флоту 5 серпня 1941 року засуджений 
до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ГРУЗИНОВ-КРУЖИЛIН Афанасiй Григо-
рович, 1902 р. народження, х. Кружилiнський Ве-
шенського р-ну Ростовської  обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, возiй "Доннархарчу". Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26-27 квiтня 1933 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГРУЗИНОВ Iван Iванович, 1904 р. народ-
ження, х. Бiрюковський, Верхньодонськой р-н Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Успенка Лутугинсь-
кого р-ну, завiдуючий їдальнею. Арештований 28 
сiчня 1933 року за пiдозрою у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 11 лютого 1933 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю,  з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГРУЗИНОВА Євдокiя Федорiвна, 1891 р. 
народження, с.Стрiльцiвка Мiловського р-ну, украї-
нка, освiта початкова. Проживала в Стрiльцiвцi, се-
лянка-одноосiбниця. Донецьким  обласним судом 
27 вересня 1935 року засуджена до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ГРУММ Агафiя Григорiвна, 1900 р. народ-
ження, смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Вахру-
шеве Краснолуцької мiськради, домогосподарка. 
Арештована 19 листопада 1937 року за звинувачен-
ням у пособництвi чоловiковi в контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. Рiшення у справi немає. Реабiлiтована у 
1995 роцi.    

ГРУММ Петро Степанович, 1884 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
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у м.Антрацитi, оглядач вагонiв залiзничного вiддiлу 
тресту "Боковоантрацит". Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГРУНВАЛЬД Емiль Фрiдрiхович, 1895 р. 
народження, с.Бурякiвка Пулинського р-ну Київсь-
кої  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Свiтле Старобiльського р-ну, робiтник радгоспу 
iм.Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 27 сiчня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1985 роцi.    

ГРУНСЬКИЙ Борис Михайлович, 1888 р. 
народження, с.Антонiвка Марiупольського р-ну До-
нецької  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, запальник шахти № 21. Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 12 
квiтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ГРУНЯШИН Михайло Наумович, 1898 р. 
народження, с.Славка Шацького р-ну Московської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Краснодонi, тесляр шахти       
№ 1-бiс. Донецьким  обласним судом 16 квiтня 
1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГРУШЕВСЬКИЙ Лев Григорович, 1889 р. 
народження, м.Черкаси Київської  обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м.Алчевську, адвокат 
мiської юридичної консультацiї. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 23 листопада 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

ГРУШКО Ян Янович, 1884 р. народження, 
Чехословаччина, чех, освiта середня. Проживав у 
м.Попасна, виконроб Лисичанського кар'єроуправ-
лiння. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 23 лютого 
1934 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРУЩИНСЬКИЙ Юлiан Станiславович, 
1867 р. народження, Польща, поляк, освiта початко-
ва. Проживав у м.Лисичанську, машинiст з-ду 
"Донсода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГРЮКАЧ Михайло Федорович, 1913 р. на-
родження, с-ще зал.ст. Самiйлiвка, Днiпропетровсь-
ка  обл., українець, освiта вища. Проживав у с.Го-
родище Бiловодського р-ну, вчитель сiльської шко-
ли. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 13 листо-
пада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГРЮНКЕ Теодор Карлович, 1908 р. народ-
ження, с.Дiбровка Володарського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Єпiфа-
нiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Нове 
життя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 25 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГРЯЗЄВ Омелян Олександрович, 1885 р. 
народження, с.Оленiвка Перевальського р-ну, укра-
їнець, освiта початкова. Проживав в Оленiвцi, зав-
госп сiльської лiкарнi. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГРЯЗНОВ Микита Савелiйович, 1896 р. на-
родження, с.Челконовське Никифоровського р-ну 
Воронезької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Георгiївка Луту-
гинського р-ну, сторож радгоспу iм.Щорса. Ареш-
тований 15 квiтня 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 9 травня 1943 ро-
ку справу припинено за недоведенiстю звинувачен-
ня, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГРЯЗНОВА Надiя Олексiївна, 1910 р. на-
родження, с.Хомутовка Козловського р-ну Вороне-
зької  обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживала 
в м.Алчевську, агент по обмiну вантажiв транспорт-
ного цеху з-ду iм.Ворошилова. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської  обл. 7 березня 1945 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тована у 1992 роцi.    

ГУБА Iван Пилипович, 1909 р. народження, 
с.Артемiвка Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Рубiжне, вантажник 
зал.ст. Рубiжне. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 квiтня 1933 року ухвалено постанову 
про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУБА Никифор Пилипович, 1896 р. народ-
ження, с.Артемiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вантажник кам'яного кар'єру  
122-го кiлометра Пiвнiчно-Донецької залiзницi, 
проживав за мiсцем роботи. Арештований 23 люто-
го 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй  
агiтацiї. 26 квiтня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю складу злочину, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБАНОВ Гнат Федорович, 1903 р. народ-
ження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, неписьменний. Проживав у м.Стахановi, робiт-
ник шахти № 36. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 1 квiтня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУБАНОВ Давид Тихонович, 1888 р. народ-
ження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, ка-
сир ощадкаси. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГУБАНОВ Дмитро Матвiйович, 1896 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Артемiвсь-
ку Перевальського р-ну, десятник шахти № 10 
iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1962 роцi.    

ГУБАНОВ Євстафiй Олексiйович, 1878 р. 
народження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Райгород-
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цi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 31 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ГУБАНОВ Микола Матвiйович, 1892 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, неписьменний. Проживав у Райгородцi, без 
певних занять. Репресований двiчi. Особливою на-
радою при Колегiї ДПУ УРСР 8 квiтня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. 18 грудня 
1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 12 армiї засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

ГУБАНОВА Ксенiя Сергiївна, 1885 р. наро-
дження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, росi-
янка, неписьменна. Проживала в Райгородцi, домо-
господарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
4 вересня 1943 року ухвалено рiшення про вислан-
ня за межi України як члена сiм'ї репресованого за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована 
у 1957 роцi.    

ГУБАНОВА Мотрона Олександрiвна,   
1887 р. народження, с.Шелестiвка Мiловського      
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Ше-
лестiвцi, колгоспниця к-пу iм.Котовського. Ареш-
тована 14 листопада 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 30 грудня 1941 року випра-
вдана Вiйськовим трибуналом 240 стрiлецької дивi-
зiї. Реабiлiтована у 1941 роцi.    

ГУБАНОВА Феона Петрiвна, 1918 р. народ-
ження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, росiян-
ка, освiта початкова. Проживала в Райгородцi, кол-
госпниця к-пу "Райгородський". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 4 вересня 1943 року ухвалено 
рiшення про вислання за межi України як члена 
сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Реабiлiтована у 1957 роцi.    

ГУБАР Олександр Максимович, 1918 р. на-
родження, х. Чернишов, Багаєвський р-н Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
н/середня. Проживав у с.Нижнiй Суходiл Новоай-
дарського р-ну, рахiвник к-пу "20 рокiв Жовтня". 
Арештований 7 квiтня 1943 року за звинуваченням 
у зрадницькiй дiяльностi. 26 вересня 1943 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБАР Трохим Васильович, 1888 р. народ-
ження, с.Заїчинцi Опiшнянського р-ну Полтавської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, грабар 5-ї будконтори. Арештований 3 ли-
пня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 27 липня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБАРЕВ Гаврило Iванович, 1903 р. народ-
ження, с.Гостищево Бєлгородського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Красний Луч, головний механiк шах-
ти № 7-8. Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 9 липня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 липня 1937 року. Реабiлiтова-
ний у 1957 роцi.    

ГУБАРЕВ Iлля Васильович, 1893 р. народ-
ження, с.Козарик Троїцького р-ну, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Козарику, член правлiння 
артiлi "Оборона країни". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 жовтня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУБАРЕВ Михайло Михайлович, 1893 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, робi-
тник пiдсобного пiдприємства "Лисхiмбуду". Аре-
штований 26 березня 1943 року за звинуваченням у 
зрадницькiй дiяльностi. 21 вересня 1943 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБАРЕВ Михайло Трохимович, 1880 р. 
народження, с.Кукуєвка Уразовського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, робiт-
ник шахти № 33-37. Донецьким  обласним судом 9 
сiчня 1936 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБАРЕВ Пилип Йосипович, 1871 р. народ-
ження, с.Гостищево Бєлгородського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, кочегар тресту 
"Лисичанськвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУБАРЕВА Єлизавета Олексiївна, 1922 р. 
народження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Половин-
киному, колгоспниця к-пу iм.Шевченка. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 13 листопада 1943 
року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.    

ГУБЕНКО Петро Iванович, 1868 р. народ-
ження, с.Пушкарiвка Верхньоднiпровського р-ну 
Днiпропетровської  обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Сабiвка Слов'яносербського р-ну, 
сторож Луганського сiльгоспiнституту. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 13 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУБЕНКОВ Павло Миколайович, 1902 р. 
народження, м.Шахти Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Городище Перевальського р-ну, рахiвник загот-
пункту "Головлегпостачу". Арештований 7 вересня 
1938 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 7 лютого 1939 року виправданий Лiнiйним су-
дом Пiвнiчно-Донецької залiзницi, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБЕР Отто Iванович, 1916 р. народження, 
с.Бишлеровка Куйбишевського р-ну Ростовської  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта вища. 
Проживав у кол.с.Мирське Благiвської сiльради Ро-
венькiвської мiськради, вчитель сiльської школи. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1961 роцi.    

ГУБЕРТ Карл Фрiдрiхович, 1871 р. народ-
ження, с.Пiтряков Самарського повiту Самарської 
губернiї, нiмець, освiта початкова. Проживав у 
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с.Гладкове Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу 
iм.Сталiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ГУБИЧ Микола Петрович, 1899 р. народ-
ження, Польща, бiлорус, освiта середня. Проживав 
у м.Луганську, завiдуючий транспортним пiдроздi-
лом будiвельної дiльницi № 171. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ГУБIН Георгiй Васильович, 1884 р. народ-
ження, с-ще Донське Цимлянського р-ну Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Свердловську, робiтник 
шахти № 23. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

ГУБIН Денис Григорович, 1889 р. народ-
ження, с.Старопозiно Волоконовського р-ну Курсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, лiсогон шахти 
iм.Сталiна. Арештований 20 червня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 18 серпня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУБIН Захар Iванович, 1889 р. народження, 
с.Покровське Троїцького р-ну, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у Покровському, збирач сирови-
ни райзаготконтори. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУБIН Iван Петрович, 1911 р. народження, 
с-ще рудника Щегловка, Донецька  обл., росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Стахановi, головний 
iнженер шахти iм.Паризької комуни. Арештований 
28 жовтня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 25 листопада 1941 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБIН Микола Макарович, 1903 р. народ-
ження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта поча-
ткова. Проживав у м.Луганську, вантажник з-ду 
iм.20-рiччя Жовтня. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Донецької  обл. 7 серпня 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУБIНА Анна Андрiївна, 1896 р. народжен-
ня, с.Долженково Сасовського р-ну Курської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м.Алчевську, робiтниця вагоноремон-
тної майстернi зал.ст. Алчевськ. "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 20 вересня 1938 року засуджена 
до розстрiлу. Реабiлiтована у 1988 роцi.    

ГУБКА Андрiй Васильович, 1893 р. народ-
ження, с.Глибокий Рiг Корюкiвського р-ну Чернi-
гiвської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Новобулахiвка Лутугинського р-ну, кравець     
к-пу "10 рокiв Жовтня". Спецколегiєю Донецького  
обласного суду 3 жовтня 1936 року засуджений до 
4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУБКА Олексiй Гарасимович, 1912 р. на-
родження, с.Стельмахiвка Куп'янського р-ну Хар-
кiвської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Сватове, головний кондуктор зал.ст. Свато-
ве. Особливою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 22 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУБО Олександра Павлiвна, 1914 р. народ-
ження, м.Стаханов, українка, освiта середня. Про-
живала в Стахановi, бухгалтер Кадiївського шахто-
управлiння. Луганським  обласним судом 2 квiтня 
1946 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

ГУБСЬКИЙ Михайло Степанович, 1897 р. 
народження, с.Юркiвка Ставищенського р-ну Київ-
ської  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Родакове Слов'яносербського р-ну, рахiвник 
радгоспу "Переможець". Арештований 12 жовтня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 29 сiчня 1939 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУБСЬКИЙ Панас Тимофiйович, 1877 р. 
народження, с.Гнатiвка Пiщано-Брiдського р-ну 
Одеської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, ветфельдшер кiнного двору 
шахти iм.ОДПУ. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГУГЕНГЕЙМЕР Михайло Михайлович, 
1887 р. народження, с.Мар'ївка Софiївського р-ну 
Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Комiсарiвка Перевальського р-ну, 
колгоспник к-пу "Червоний лан". Донецьким  обла-
сним судом 27 серпня 1935 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУГУЄВ Пантелiй Петрович, 1896 р. народ-
ження, м.Бiла Калитва Ростовської  обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, держiнспектор мiськфiнвiддiлу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 19 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ГУГУЄВ Петро Петрович, 1884 р. народ-
ження, с.Бiла Калитва Литвиновського р-ну Ростов-
ської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с-щi Верхня Краснянка Кра-
снодонського р-ну, ветфельдшер райветлабораторiї. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 29 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ГУДА Альберт Георгiйович, 1900 р. народ-
ження, с.Мартинiвка Пулинського р-ну Київської  
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Скоро-
дна Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Червоне 
поле". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 лю-
того 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУДАКОВ Андрiй Леонiдович, 1898 р. на-
родження, м.Путивль Сумської  обл., росiянин, ос-
вiта вища. Проживав у с.Покровське Троїцького      
р-ну, не працював. Арештований 2 лютого 1943 ро-
ку за звинуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 12 
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серпня 1943 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУДАЛЕВСЬКИЙ Володимир Володими-
рович, 1904 р. народження, с.Червонопопiвка Кре-
мiнського р-ну, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Сватове, паровозний машинiст депо Сватове. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 5 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ГУДАЛЕВСЬКИЙ Микола Володимиро-
вич, 1900 р. народження, м.Валуйки Курської  обл., 
Росiйська Федерацiя, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, диспетчер вiддiлку експлу-
атацiї зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУДЗИК Iван Калiстратович, 1901 р. народ-
ження, м.Могильов, Бiлорусь, українець, освiта се-
редня. Проживав у м.Старобiльську, iнженер-будi-
вельник 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР 14 квiтня 1938 року засуджений до 15 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГУДЗЬ Людвiг Михайлович, 1900 р. народ-
ження, с.Клинини Волочиського р-ну Вiнницької  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Рудiвка 
Маркiвського р-ну, коваль к-пу iм.К.Маркса. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУДИМА Дмитро Денисович, 1905 р. народ-
ження, с.Голiнка Дмитрiвського р-ну Чернiгiвської  
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Луган-
ську, iнспектор навчального комбiнату тресту "Во-
рошиловградшахтобуд". "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 29 грудня 1937 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ГУДИМЕНКО Вiктор Дмитрович, 1911 р. 
народження, м.Севастополь, росiянин, освiта вища. 
Проживав у м.Ровеньки, iнженер тресту "Фрунзеву-
гiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1944 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГУДIН Дмитро Iванович, 1916 р. народжен-
ня, с.Новоольшанець Єлецького р-ну Воронезької  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта н/серед-
ня. Проживав у м.Луганську, слюсар з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. Арештований 23 сiчня 1937 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 чер-
вня 1937 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення.  Реабiлiтований у 1937 роцi.    

ГУДКОВ Георгiй Степанович, 1897 р. на-
родження, с.Анненко Водоп'яновського р-ну Ор-
ловської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Свердловську, завiдую-
чий ларком "Змiшторгу". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 20 червня 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    

ГУДКОВ Прокiп Андрiйович, 1900 р. народ-
ження, с.Барсуки Єльнiнського р-ну Смоленської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-

кова. Проживав у м.Луганську, голова мiськради. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 2 гру-
дня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 3 грудня 1937 року. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ГУДКОВ Федiр Микитович, 1892 р. народ-
ження, с.Воробйово Кiмрського р-ну Калiнiнської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, швець шевської 
майстернi "Вiйськторгу". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ГУДКОВА Наталiя Пилипiвна, 1900 р. на-
родження, м.Мелекесс Куйбишевської  обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянка, освiта середня. Прожива-
ла в м.Луганську, домогосподарка. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 27 грудня 1937 року засуд-
жена до 8 р. позбавлення волi як дружина репресо-
ваного за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. Реа-
бiлiтована у 1956 роцi.    

ГУДУМАК Федiр Прокопович, 1901 р. на-
родження, с.Маркауци, Бессарабiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Попасна, токар вагоно-
ремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 22 листопада 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУДЯК Богдан Петрович, 1920 р. народжен-
ня, с.Лука Войнилiвського р-ну Iвано-Франкiвської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, робiтник Брянкiвського будуправлiння. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської  
обл. 21 листопада 1952 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 9 вересня 1953 року Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР мiру покарання 
знижено до 10 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУЖАКОВСЬКИЙ Петро Йосипович,   
1907 р. народження, х. Нейфельд, Донецька  обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у смт Софiївсь-
кий Краснолуцької мiськради, наваловiдбiйник ша-
хти № 21. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1964 роцi.    

ГУЖВИНСЬКИЙ Iван Демидович, 1912 р. 
народження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий особливого батальйону повiтряних сил Бал-
тiйського флоту. Особливим вiддiлом НКВС 7 армiї 
29 липня 1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 2 серпня 1941 року. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУЖЕНКО Дмитро Панасович, 1888 р. на-
родження, с.Бабичеве Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Бабичевому, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 31 серпня 1932 року ухвалено постано-
ву про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУЖЕНКО Єгор Панасович, 1896 р. народ-
ження, м.Полтава, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Бабичеве Троїцького р-ну, коваль     
к-пу iм.Горького. Арештований 18 травня 1932 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 15 
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серпня 1932 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУЖЕС Костянтин Петрович, 1904 р. на-
родження, Литва, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, постачальник "Укрдормiсттресту". 
Арештований 2 листопада 1930 року за звинувачен-
ням у шпигунськiй дiяльностi. 3 березня 1931 року 
справу припинено за недостатнiстю даних для при-
тягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГУЗ Володимир Йосипович, 1903 р. народ-
ження, м.Кобрiн Гродненської  обл., Бiлорусь, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Лисичансь-
ку, бухгалтер шахти iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 26 листопада 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ГУЗЕМАН Вiльгельм Вiльгельмович,   
1908 р. народження, Нiмеччина, нiмець, освiта се-
редня.  На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
м.Луганську, диспетчер паровозного цеху з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 25 грудня 1936 року засуджений до    
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУЗЕНКО Дмитро Данилович, 1898 р. на-
родження, с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичан-
ську, вантажник шахти № 1-2. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 29 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГУЗЕНКО Леонтiй Петрович, 1892 р. народ-
ження, с.Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав в Єпiфанiвцi, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 22 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУЗЕНКО Петро Йосипович, 1893 р. народ-
ження, с.Жовте Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Жовтому, рiль-
ник к-пу iм.Паризької комуни. Донецьким облас-
ним судом 14 грудня 1932 року засуджений до роз-
стрiлу. 12 сiчня 1933 року Верховним судом УРСР 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ГУЗЕНКО Савелiй Петрович, 1883 р. народ-
ження, с.Жовте Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Родакове 
Слов'яносербського р-ну, сторож депо Луганськ. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 29 березня 1933 
року ухвалено рiшення про вислання за межi Украї-
ни. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУЗЕНКО Трохим Федорович, 1894 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, столяр к-пу 
iм.Дзержинського. Арештований 9 липня 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 сер-
пня 1941 року виправданий Луганським  обласним 
судом, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1941 роцi.    

ГУЗЄВА Уляна Павлiвна, 1895 р. народжен-
ня, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с.Калинiвка Ровень-

кiвської мiськради, не працювала. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської  обл. 6 серпня 
1945 року засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1990 роцi.    

ГУЗИКОВ Василь Степанович, 1883 р. на-
родження, с.Павловка Звєревського р-ну Ростовсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Ровеньки, робiтник прийма-
льного пункту "Заготзерно". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГУЗИКОВ-ПЕТРОВ Василь Степанович, 
1895 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 140 окремого мостобудiвного 
батальйону 2 армiї. Арештований 12 червня 1943 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 
серпня 1943 року справу припинено за недоцiльнiс-
тю притягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУЗИКОВ Iван Iванович, 1901 р. народжен-
ня, с-ще зал.ст. Ханженкове, Донецька  обл., украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Ровеньки, нача-
льник Ровенькiвської дiльницi  облмiсцевпрому. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської  
обл. 6 травня 1944 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУЗИКОВ Iван Порфирiйович, 1897 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець.  Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiв-
ської мiськради, робiтник шахти № 28. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 27 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГУЗИКОВ Iван Федорович, 1906 р. народ-
ження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, технiк-iнтендант II рангу, 
начальник фiнчастини 853 стрiлецького полку. Вiй-
ськовим трибуналом 278 стрiлецької дивiзiї 18 бе-
резня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ГУЗИКОВ Кирило Iванович, 1910 р. народ-
ження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1164 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 346 стрiлецької дивiзiї 18 червня 1943 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1993 роцi.    

ГУЗИКОВ Петро Григорович, 1929 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюково-
му, учень курсiв трактористiв Бiрюкiвської МТС. 
Особливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГУЗИКОВ Якiв Iванович, 1877 р. народжен-
ня, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с-щi Довжансь-
кий Свердловської мiськради, слюсар вагоноремон-
тного пункту зал.ст. Довжанська. Арештований 12 
сiчня 1938 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 листопада 1938 року виправданий Лiнiй-
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ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Реабiлiто-
ваний у 1938 роцi.    

ГУЗIЄВ Семен Терентiйович, 1887 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, без певних занять. Ареш-
тований 1 вересня 1936 року за звинуваченням в 
контрреволюцiйнiй агiтацiї. 3 грудня 1936 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ГУЗIЙ Сергiй Никифорович, 1891 р. народ-
ження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Штормовому, 
селянин-одноосiбник. Рiшенням Особливого вiддi-
лу ВЧК при Реввiйськрадi 12 армiї 16 лютого 1920 
року направлений до робiтничого батальйону до 
кiнця громадянської вiйни. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГУК Дмитро Харитонович, 1886 р. народ-
ження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 26 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
червня 1931 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУК Якiв Самсонович, 1902 р. народження, 
с.Залужжя Теплицького р-ну Вiнницької  обл., ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 980 стрiлецького полку. До призову про-
живав у с-щi Павлоград Сєверодонецької мiськра-
ди. Вiйськовим трибуналом 275 стрiлецької дивiзiї 
23-26 червня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГУКЕНГЕЙМЕР Отто Фрiдрiхович, 1903 р. 
народження, к.Гохштедт Молочанського р-ну Днi-
пропетровської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у м.Лисичанську, возiй будвiддiлу Лисичан-
ського рудоуправлiння. Донецьким  обласним су-
дом 3 лютого 1935 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУКЕНГЕЙМЕР Фрiдрiх Фрiдрiхович, 
1906 р. народження, к.Гохштедт Молочанського    
р-ну Днiпропетровської  обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, возiй будвiддiлу 
Лисичанського рудоуправлiння. Донецьким  облас-
ним судом 3 лютого 1935 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУЛЕНКО Валентина Прокопiвна, 1922 р. 
народження, м.Перевальськ, українка, освiта серед-
ня. Проживала в Перевальську, не працювала. Аре-
штована 18 листопада 1943 року за звинуваченням 
у пособництвi нiмецьким окупантам. 15 лютого 
1944 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГУЛЕНКО Прокiп Мусiйович, 1894 р. на-
родження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Фащiвцi, за-
вiдуючий шахтою "Вiльхiвчик". Народним судом 
218 дiльницi, м.Красний Луч, 9 березня 1933 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГУЛЕНКО Якiв Григорович, 1888 р. народ-
ження, с.Уткине Перевальського р-ну, українець, 

освiта початкова. Проживав в Уткиному, колгосп-
ник к-пу "Свiтло села". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської  обл. 14 жовтня 1943 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ГУЛИДА Савелiй Андрiйович, 1907 р. на-
родження, с.Новоборовицi Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Ново-
боровицях, конюх к-пу iм.Ленiна. Луганським  об-
ласним судом 21-22 липня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.   

ГУЛІДОВ Василь Андрійович, 1888 р. на-
родження, с.Голодаєвка Куйбишевського р-ну Рос-
товської обл., Російська Федерація, росіянин, освіта 
початкова. Проживав у м. Перевальську, слюсар 
шахти ім. Сталіна. ”Трійкою” УНКВС по Луган-
ській обл. 13 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрілу. Реабілітований у 1960 році. 

ГУЛІДОВ Василь Єгорович, 1904 р. народ-
ження, кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, нормува-
льник хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 25 грудня 1937 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi. 

ГУЛІЙ Данило Володимирович, 1912 р. на-
родження, с.Киликіїв Славутського р-ну Він-
ницької обл., українець, освіта початкова. Прожи-
вав у смт Кріпенський Антрацитівської міськради, 
столяр шахти № 22-53. Комісією НКВС і Прокура-
тури СРСР 29 січня 1938 року засуджений до роз-
стрілу. Реабілітований у 1985 році.    

ГУЛІЙ Iван Олексiйович, 1900 р. народжен-
ня, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у Мiстках, селянин-одноосiб-
ник. Репресований двiчi. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 22 квiтня 1933 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. 25 грудня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУЛIЙ Пилип Васильович, 1901 р. народ-
ження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Крiпенський Антрацитiвської мiськради, тесляр ша-
хти № 22-53. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
3 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ГУЛIЙ Серафим Матвiйович, 1906 р. на-
родження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнниць-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, 
возiй шахти № 2-3. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розстрi-
лу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУЛЬБIС Ян Георгiйович, 1902 р. народ-
ження, м.Рига, Латвiя, латиш, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, слюсар шахти № 3-4. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    
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ГУЛЬКО Андрiй Францович, 1908 р. народ-
ження, с.Мархлевськ Городоцького р-ну Вiнниць-
кої  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, столяр зал.ст. Сватове. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГУЛЬКО Йосип Миколайович, 1907 р. на-
родження, с.Мархлевськ Городоцького р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, робiтник райзаготконтори. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГУЛЬКО Станiслав Гнатович, 1905 р. на-
родження, с.Мархлевськ Городоцького р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, столяр райкомунгоспу. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 10 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГУЛЯЄВ Василь Гаврилович, 1898 р. на-
родження, с.Богодарiвка Iзюмського р-ну Харкiвсь-
кої  обл., росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Красний Луч, завiдуючий шахтою № 160. Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР 3 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУЛЯЄВ Iван Гаврилович, 1892 р. народ-
ження, с.Данилiвка Iзюмського р-ну Харкiвської  
обл., українець, освiта вища. Проживав у м.Стаха-
новi, помiчник головного iнженера тресту "Серго-
вугiлля". Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ГУЛЯЄВ Михайло Зiновiйович, 1886 р. на-
родження, с.Махове Колпнянського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, робiтник з-ду iм.Во-
рошилова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
27 вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУЛЯЄВ Семен Федотович, 1913 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта вища. Про-
живав у Лисичанську, гiрничий iнженер тресту 
"Лисичанськвугiлля". Вiйськовим трибуналом 1 ар-
мiї 5 квiтня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУЛЯЄВА Катерина Георгiївна, 1918 р. на-
родження, с.Званiвка Ямського р-ну Донецької  
обл., українка, освiта початкова. Проживала в м.Ли-
сичанську, рахiвник мiськелектромережi. Особли-
вою нарадою при МВС СРСР 6 травня 1946 року 
ухвалено рiшення про вислання за межi України як 
члена сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1969 роцi.    

ГУМЕННИЙ Василь Дмитрович, 1925 р. 
народження, с.Чорномин Пiщанського р-ну Вiнни-
цької  обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
с.Городище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Ударник". Вiйськовим трибуналом 35 району авiа-
цiйного базування 14 грудня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 21 сiчня 1942 року Вiй-
ськовим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту 

строк покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ГУМЕНЧИК Iван Омелянович, 1897 р. на-
родження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, закрiйник Лисичанської 
швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  
обл. 25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУМЕНЮК Iван Артемович, 1911 р. народ-
ження, с.Новий Кривин Славутського р-ну Жито-
мирської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Луганську, робiтник з-ду № 60. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУМIНСЬКИЙ Фелiкс Iванович, 1890 р. 
народження, с.Немиринцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Фрунзе. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
10 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУН Iван Петрович, 1885 р. народження, 
смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, чабан к-пу 
"Роте Фане". Арештований 5 вересня 1941 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 лютого 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУНГАЛО Леонтiй Лаврентiйович, 1888 р. 
народження, с.Старовичi Плужнянського р-ну Вiн-
ницької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Шулiкiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Луначарського. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУНДЕР Юзеф Фелiксович, 1901 р. народ-
ження, Нiмеччина, нiмець.  Проживав у м.Брянка, 
слюсар шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 26 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУНЕВИЧ Василь Степанович, 1901 р. на-
родження, с.Дениси Рава-Руського р-ну Львiвської  
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, бурильник шахти № 15 "Ударник". Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 3 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ГУНЬКО Андрiй Прокопович, 1881 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, не працював. Арештований 28 
сiчня 1933 року за звинуваченням у шпигунствi. 15 
березня 1933 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГУНЯ Федiр Харитонович, 1903 р. народ-
ження, с.Кобиляки, Харкiвська  обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, слю-
сар пивзаводу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ГУПАЛО Петро Семенович, 1901 р. народ-
ження, с.Гонтаровка Бєловського р-ну Курської  
обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта серед-
ня. Проживав у с.Тимонове Троїцького р-ну, слю-
сар на будiвництвi залiзничної магiстралi Москва-
Донбас. Спецколегiєю Лiнiйного суду магiстралi 
Москва-Донбас 28 листопада 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ГУПИК Степан Мусiйович, 1892 р. народ-
ження, с.Чевель Ковельського р-ну Волинської  
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, експедитор Луганського з-ду Наркомату 
шляхiв. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 21 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.    

ГУРА Арсенiй Карпович, 1909 р. народжен-
ня, с.Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької  обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Новоселiвка Попас-
нянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну Доне-
цької  обл.), вантажник доломiтного з-ду. Арешто-
ваний 20 лютого 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 20 березня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУРА Василь Федорович, 1903 р. народжен-
ня, м.Привiлля Лисичанської мiськради, українець, 
освiта середня. Проживав у м.Лисичанську, вибiй-
ник шахти "Чорноморка". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 28 травня 1936 року засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРА Дмитро Олександрович, 1908 р. на-
родження, смт Хрустальне Краснолуцької мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Вiйськовослужбо-
вець, рядовий 138 пересувної ремонтної бази. Вiй-
ськовим трибуналом 12 армiї 13 липня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ГУРА (ГУРО) Захар Iванович, 1880 р. на-
родження, м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Вахруше-
вому, робiтник шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй  обл. 17 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 27 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРА Iван Iванович, 1913 р. народження, 
с.Новоiванiвка Попаснянського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Новоiванiвцi, електро-
механiк шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй  обл. 9 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРА Микола Никифорович, 1912 р. народ-
ження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, сер-
жант, командир вiддiлення. Вiйськовим трибуна-
лом 50 окремої стрiлецької бригади 24 серпня 1943 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ГУРА Никифор Самсонович, 1878 р. народ-
ження, с.Муратове Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Муратовому, 

швець-кустар. Донецьким  обласним судом 12 жов-
тня 1932 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 15 квiтня 1933 року. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ГУРА Олександр Карпович, 1911 р. народ-
ження, кол.с.Чубарiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 564 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 1 армiї 23 квiтня 1943 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 2 травня 1943 року. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ГУРА Степан Абрамович, 1893 р. народжен-
ня, с.Попiвське Попiвського повiту Таврiйської гу-
бернiї, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, помiчник ко-
мiрника Хрустальненського рудоуправлiння. Особ-
ливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 9 грудня 
1932 засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ГУРА Степан Маркович, 1906 р. народжен-
ня, с-ще Хрустальний Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, черговий пiдстанцiї об'єднання "Доненерго". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 27 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРА Тихiн Федорович, 1897 р. народження, 
м.Привiлля Лисичанської мiськради, українець, 
освiта початкова. Проживав у Привiллi, пенсiонер. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської  
обл. 28 квiтня 1949 року засуджений до 25 р. позба-
влення волi. 13 грудня 1955 року Вiйськовим три-
буналом Київського вiйськового округу вирок ска-
совано, справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з ув'язнення звiльнений.  Реабiлiтований у 
1955 роцi.    

ГУРАЛЬСЬКИЙ Сигiзмунд Iванович,   
1890 р. народження, к.Михайлiвка Плужнянського 
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Євсуг Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Ворошилова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРЕЄВ Захар Iванович, 1895 р. народжен-
ня, х. Ленiна, Литвиновський р-н Ростовської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Краснодонi, бригадир шахти № 4. Ареш-
тований 10 вересня 1941 року за звинуваченням у 
контрреволюцiйному саботажi. 26 липня 1942 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.   

ГУРЕЄВ Петро Дмитрович, 1902 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, завiдуючий вiддiлом поста-
чання управлiння мiськсаночистки. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГУРЕНКО Микола Iванович, 1905 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 676 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 15 стрiлецької дивiзiї 5 червня 1942 року засуд-
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жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУРЕНКО Олександр Кузьмич, 1913 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
шофер 391 батальйону аеродромного обслуговуван-
ня. Вiйськовим трибуналом 20 саперної бригади 7 
лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУРЕНКО Раїса Петрiвна, 1910 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, нiмке-
ня, освiта початкова. Проживала на кол.х. Ленiна, 
Попаснянський р-н, домогосподарка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 20 травня 1944 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волі. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ГУРЕЦЬКА Марiя Фелiксiвна, 1877 р. на-
родження, Литва, литовка, освiта середня. Прожи-
вала в м.Золоте Первомайської мiськради, економка 
мiської лiкарнi. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу 12 армiї 30 березня 1942 ро-
ку засуджена до розстрiлу. 4 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1997 роцi.    

ГУРЕЦЬКИЙ Iван Людвiгович, 1901 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Кремiнна, робiтник Кремiнського лiсгос-
пу. Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ГУРЕЦЬКИЙ Фелiкс Фелiксович, 1880 р. 
народження, Литва, литовець, освiта середня. Про-
живав у м.Попасна, вчитель музики школи на 
зал.ст. Попасна. Арештований 20 листопада 1937 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 
травня 1939 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1995 роцi.    

ГУР'ЄВ Онисим Гаврилович, 1896 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Покровському, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 17 квiтня 1931 року ухвалено рiшення 
про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУРЖЕЄВ (ГУРЖIЄВ) Андрiй Олександ-
рович, 1903 р. народження, смт Красний Кут Ан-
трацитiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Кутi, колгоспник к-пу "Чер-
воний рiльник". Репресований двiчi. Особливою на-
радою при Колегiї ДПУ УРСР 26 березня 1933 року 
ухвалено рiшення про вислання за межi України 
умовно. 18 серпня 1939 року Луганським  обласним 
судом засуджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1969 роках. 

ГУРЖIЄВ Олександр Якович, 1873 р. на-
родження, смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Красному 
Кутi, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРЖIЙ Андрiй Борисович, 1899 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українець, 
освiта середня. Проживав у м.Стахановi, завiдую-
чий шахтою № 18. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської  обл. 12 листопада 1944 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ГУРЖIЙ Феодора Петрiвна, 1919 р. народ-
ження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, українка, 
освiта н/середня. Проживала в м.Попасна, ремонтна 
робiтниця 6-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської  обл. 11 вересня 1945 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГУРЖУЄВА Пелагiя Олексiївна, 1907 р. на-
родження, с.Жукiвка Машiвського р-ну Полтавсь-
кої  обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
смт Красний Кут Антрацитiвського р-ну, колгосп-
ниця к-пу "Червоний рiльник". Арештована 27 чер-
вня 1941 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 серпня 1941 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГУРИНОВА Софiя Гаврилiвна, 1914 р. на-
родження, м.Алмазна Стахановської мiськради, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в м.Рубiжне, 
не працювала. Вiйськовим трибуналом 351 стрiле-
цької дивiзiї 6 сiчня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1944 роцi.    

ГУРIН Дмитро Павлович, 1876 р. народжен-
ня, с.Добринь Потiївського р-ну Київської  обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м.Луганську, 
викладач школи глухонiмих. Арештований 4 люто-
го 1935 року за звинуваченням у контррево-
люцiйнiй дiяльностi. 9 липня 1935 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУРIН Петро Якович, 1883 р. народження, 
смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Краснорiченському, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 15 лютого 1930 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУРIН Прокiп Омелянович, 1909 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець.  Проживав у м.Новодружеську Лисичан-
ської мiськради, слюсар шахти "Новодружеська". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГУРIН Семен Петрович, 1888 р. народжен-
ня, с.Новоолександрiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Новоолександ-
рiвцi, колгоспник к-пу "Заповiт Ленiна". Арештова-
ний 24 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 6 жовтня 1943 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУРIНА Наталiя Павлiвна, 1898 р. народ-
ження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, росiян-
ка, освiта початкова. Проживала в м.Зимогiр'я Сло-
в'яносербського р-ну, домогосподарка. Луганським  
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обласним судом 27 липня 1940 року засуджена до  
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГУРКАЛЕНКО Микола Федорович, 1875 р. 
народження, с.Пархоменко Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, робiтник "Зеленбуду". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРКАЛЕНКО Петро Федорович, 1876 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Луганську, банщик банi № 3. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1995 роцi.    

ГУРКIН Дем'ян Овдiйович, 1896 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Благовiщенка Станично-
Луганського р-ну, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 28 лютого 1931 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ГУРКIН Пантелiй Олександрович, 1926 р. 
народження, с.Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бла-
говiщенцi, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУРНИЦЬКИЙ Григорiй Антонович,    
1901 р. народження, с.Гречана Проскурiвського     
р-ну Вiнницької  обл., поляк, освiта середня. Про-
живав у с.Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну, 
без певних занять. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до розст-
рілу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУРНИЦЬКИЙ Йосип Павлович, 1892 р. 
народження, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiн-
ницької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Троїцьке, технiчний працiвник райвиконкому. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ГУРОВ Панас Iванович, 1903 р. народжен-
ня, м.Брянка, українець, освiта середня. Проживав у 
Брянцi, начальник дiльницi шахти № 1-бiс "Криво-
рiжжя". Вiйськовим трибуналом Харкiвського 
вiйськового округу 19 жовтня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. 17 березня 1939 року Президiєю 
Верховної Ради СРСР розстрiл замiнено 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУРСЬКИЙ Генрiх Наполеонович, 1909 р. 
народження, м.Лисичанськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Лисичанську, токар з-ду "Дон-
сода". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГУРСЬКИЙ Iван Йосипович, 1906 р. народ-
ження, с.Малий Лазучин Базалiйського р-ну Вiнни-
цької  обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Червоний Жовтень Станично-Луганського р-ну, 
тракторист к-пу "Зоря нового життя". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року за-

суджений до розстрiлу. Страчений 5 сiчня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГУРСЬКИЙ Овксентiй Гнатович, 1909 р. 
народження, с.Шиєцька Буда Житомирського р-ну 
Київської  обл., українець, освiта н/середня. Прожи-
вав у с.Закотне Новопсковського р-ну, рахiвник     
к-пу iм.Молотова. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 5 сiчня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

ГУРТОВА Марiя Петрiвна, 1916 р. народ-
ження, с.Iвано-Дар'ївка Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької  обл.), українка, 
освiта вища. Проживала в с.Верхньокам'янка Попа-
снянського р-ну, завiдуюча сiльською школою. 
Арештована 27 лютого 1942 року за пiдозрою у зра-
дницькiй дiяльностi. 27 травня 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.    

ГУРТОВИЙ Євмен Семенович, 1892 р. на-
родження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Сєверо-
донецьку, бригадир такелажникiв Пiвнiчдондресу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГУРТОВИЙ Iван Костянтинович, 1914 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 723 стрiлецького полку 395 стрiлецької ди-
вiзiї. Арештований 3 лютого 1942 року за пiдозрою 
у дезертирствi. 21 березня 1942 року справу припи-
нено за недостатнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУРТОВИЙ Петро Федотович, 1878 р. на-
родження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Смоляни-
новому, селянин-одноосiбник. Арештований 21 сiч-
ня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ГУРТОВИЙ Тимофiй Максимович, 1889 р. 
народження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бугаївцi, 
пенсiонер. Арештований 16 травня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiїї. 9 серпня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУРТОВИЙ Якiв Пилипович, 1883 р. на-
родження, смт Бугаївка Перевальського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Бугаївцi, вiдкат-
ник шахти № 2 "Дельта". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 7 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГУРТОВОЙ Олександр Олексiйович,    
1922 р. народження, смт Бугаївка Перевальського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Буга-
ївцi, помiчник врубмашинiста шахти № 5. Вiйсько-
вим трибуналом Луганського гарнiзону 29 грудня 
1947 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 5 
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квiтня 1955 року Вiйськовим трибуналом Київсько-
го вiйськового округу вирок скасовано, справу на-
правлено на нове розслiдування. Постановою 
УКДБ по Луганськiй  обл. вiд 23 серпня 1955 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1955 роцi.  

ГУРФIНКЕЛЬ-ЧЕКУНОВА Марiя Львiв-
на, 1905 р. народження, м.Бердичiв Житомирської  
обл., єврейка, освiта н/вища.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживала в смт Троїцьке, шкiльна вчите-
лька. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 чер-
вня 1938 року засуджена до 5 р. позбавлення волi 
як дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ГУРЦ Iван Лукич, 1900 р. народження, с.Со-
ломна Сатанiвського р-ну Вiнницької  обл., поляк, 
неписьменний. Проживав у с.Шульгинка Старо-
бiльського р-ну, робiтник радгоспу iм.Артема. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГУР'ЯНОВ Анатолiй Михайлович, 1902 р. 
народження, м.Запорiжжя, українець, освiта вища. 
Проживав у м.Алчевську, заступник головного ме-
ханiка з-ду iм.Ворошилова. Арештований 16 липня 
1936 року за звинуваченням в антирадянськiй агiта-
цiї. 7 вересня 1936 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУСАК Єгор Хомич, 1877 р. народження, 
смт Ящикове Перевальського р-ну, українець, освi-
та початкова. Проживав у Ящиковому, сторож шах-
ти № 9. Алчевським районним народним судом 13 
сiчня 1933 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ГУСАК Микола Якович, 1904 р. народжен-
ня, с.Новомиколаївка Павлоградського р-ну Днi-
пропетровської  обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Красний Луч, вагар зал.ст. Петрове-
ньки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 7 лю-
того 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 25 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ГУСАК Полiкарп Андрiйович, 1903 р. на-
родження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 16 квiтня 1932 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 трав-
ня 1932 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ГУСАК Степан Iванович, 1904 р. народжен-
ня, с.Торговиця Бабанського р-ну Київської  обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Вахру-
шеве Краснолуцької мiськради, наваловiдбiйник 
шахти № 12. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10  р. позба-
влення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУСАК Степан Федосiйович, 1909 р. народ-
ження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, колгосп-
ник к-пу "Полiтвiддiл". Донецьким  обласним су-
дом 17 лютого 1938 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУСАК Федiр Якович, 1889 р. народження, 
смт Ящикове Перевальського р-ну, українець.  Про-
живав у м.Луганську, завiдуючий техбазою тресту 
"Укрголовмолоко". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 26 червня 1943 року ухвалено рiшення про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУСАК Феодосiй Леонтiйович, 1877 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-од-
ноосiбник. Арештований 27 квiтня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 24 липня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ГУСАКОВ Iван Андрiйович, 1895 р. народ-
ження, с.Березовка Воробйовського р-ну Воронезь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у с.Верхньодеревечка Краснодон-
ського р-ну, завiдуючий сiльським медпунктом. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луганської  
обл. 10 серпня 1948 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГУСАКОВ Микола Антонович, 1897 р. на-
родження, смт Маркiвка, українець, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий 28 мостобудiв-
ного батальйону 45 залiзничної бригади. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ 1-го Українського фронту 9 
листопада 1944 року засуджений до 7 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ГУСАКОВ Олександр Миколайович,    
1912 р. народження, смт Бiлолуцьк Новопсковсько-
го р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у 
с.Синельникове Новопсковського р-ну, шкiльний 
учитель. Арештований 7 лютого 1930 року за зви-
нуваченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 17 квiтня 1930 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ГУСАКОВСЬКИЙ Франц Мартинович, 
1883 р. народження, с.Колодiївка Пулинського р-ну 
Київської  обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Новоайдар, грубник зернорадгоспу "Новий 
Айдар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГУСАРЕВ Iван Осипович, 1888 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, росiянин, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Вiйськовослужбовець, 
бригiнтендант, начальник будiвельно-квартирного 
вiддiлу штабу Київського вiйськового округу. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 9 ве-
ресня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 10 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ГУСАРЕВ Олексiй Федорович, 1907 р. на-
родження, м.Запорiжжя, росiянин, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Луган-
ську, нормувальник з-ду Наркомату шляхiв. Вiй-
ськовою колегiєю Верховного суду СРСР 29 жовт-
ня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення волi. 
8 травня 1941 року Пленумом Верховного суду 
СРСР справу повернено на додаткове розслiдуван-
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ня. 31 травня 1943 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабілітований у 1943 роцi.   

ГУСАРЕВ Сергiй Якимович, 1890 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта середня. Про-
живав у Луганську, технiк з-ду № 60. Репресований 
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 10 травня 
1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi умо-
вно. 20 жовтня 1938 року Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 25 сiчня 1939 року. Реа-
бiлiтований вiдповiдно у 1990 роцi.    

ГУСАРОВ Микола Семенович, 1874 р. на-
родження, с.Паци Рославльського повiту Смоленсь-
кої губернiї, росiянин, освiта початкова. Проживав 
у м.Алчевську, вальцювальник з-ду iм.Ворошилова. 
Арештований 22 грудня 1932 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. 18 сiчня 1933 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ГУСАРЮК Антон Людвiгович, 1907 р. на-
родження, с.Малiївцї Солобковецького р-ну Кам'я-
нець-Подiльської  обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Рубiжне, бетонник Рубiжанського 
будуправлiння. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГУСЄВ Ананiй Омелянович, 1896 р. народ-
ження, м.Красний Луч, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, каменолом будвiддiлу 
тресту "Донбасантрацит". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГУСЄВ Василь Андрiйович, 1887 р. народ-
ження, с.Ольхи Шацького р-ну Московської  обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Золоте Первомайської мiськради, не 
працював. Був притягнутий до вiдповiдальностi за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 лютого 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
261 стрiлецької дивiзiї.  Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ГУСЄВ Володимир Iванович, 1910 р. народ-
ження, Латвiя, росiянин, освiта н/середня. Прожи-
вав у м.Луганську, завiдуючий пайовим вiддiлом 
райтрансу. Арештований 9 сiчня 1932 року за зви-
нуваченням у шпигунствi, що в ходi слiдства не бу-
ло доведено. Справу припинено 13 сiчня 1933 року. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ГУСЄВ Володимир Iларiонович, 1895 р. на-
родження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiвської 
мiськради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньому Нагольчику, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 
квiтня 1930 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУСЄВ Володимир Петрович, 1925 р. на-
родження, с.Айдар-Миколаївка Новоайдарського      
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Українського 
округу 2 травня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ГУСЄВ Дмитро Дмитрович, 1921 р. народ-
ження, м.Дорогобуж Смоленської  обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м.Луганську, учень 9-го класу СШ № 25. Вiйсько-
вим трибуналом Харкiвського вiйськового округу 2 
жовтня 1939 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ГУСЄВ Огiй Якович, 1898 р. народження,   
с-ще Климово Новозибковського р-ну Орловської  
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. 
Проживав у м.Лисичанську, начальник планового 
пiдроздiлу склоцеху з-ду "Пролетар". Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
28 грудня 1930 року засуджений до 3 р. позбавлен-
ня волi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 25 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований вiдповiдно у 1989 i 1964 роках. 

ГУСЄВ Олексiй Антонович, 1902 р. народ-
ження, м.Кiровськ, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у Кiровську, монтер шахти № 6-29. Арешто-
ваний 27 вересня 1933 року за звинуваченням у 
шкiдництвi на шахтi. 23 лютого 1934 року "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР мiрою покарання ви-
значено строк попереднього ув'язнення, з ув'язнен-
ня звiльнений. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ГУСЄВ Павло Маркович, 1899 р. народжен-
ня, с.Шпотине Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Шпотиному, робiт-
ник радгоспу iм.Шевченка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 25 березня 1944 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ГУСЄВ Пилип Васильович, 1889 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець. Проживав у Кремiн-
нiй, бухгалтер меблевого комбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУСЄВА Анастасiя Iванiвна, 1892 р. народ-
ження, с.Шендерiвка Могилiв-Подiльського р-ну 
Вiнницької  обл., росiянка, освiта початкова. Про-
живала в м.Луганську, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької  обл. 9 вересня 
1941 року засуджена до розстрiлу. Страчена 30 ве-
ресня 1941 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ГУСЄВА Вiра Павлiвна, 1924 р. народжен-
ня, м.Стаханов, росiянка, освiта н/середня. Прожи-
вала у Стахановi, школярка. Арештована 21 верес-
ня 1941 року за звинуваченням у пособництвi аген-
турi нiмецьких розвiдорганiв. 29 грудня 1941 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ГУСЄВА Ольга Iванiвна, 1903 р. народжен-
ня, Польща, бiлоруска, освiта початкова. Прожива-
ла в м.Луганську, домогосподарка. Комiсiєю НКВС 
i Прокуратури СРСР 22 листопада 1937 року засу-
джена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1964 роцi.    

ГУСНАК Микола Абрамович, 1893 р. на-
родження, с.Копiйкове Цебрикiвського р-ну Одесь-
кої  обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, робiтник шахти № 5. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 22 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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ГУССЕР Оскар Фрiдрiхович, 1906 р. народ-
ження, к.Шенталь Високопiльського р-ну Днiпро-
петровської  обл., нiмець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Лисичанську, рахiвник шахти iм.ОДПУ. 
Спецколегiєю Донецького  обласного суду 2 грудня 
1935 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ГУССЕР Рейнгарт Федорович, 1912 р. на-
родження, с.Мурзиново Троїцького р-ну Челябiнсь-
кої  обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта н/се-
редня. Проживав у с.Адрiанопiль Перевальського  
р-ну, вчитель сiльської школи. Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй  обл. 25 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 14 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУТ Iван Вiкентiйович, 1882 р. народження, 
с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької  обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Лизине Бiло-
куракинського р-ну, коваль к-пу "Рада". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ГУТ Йосип Iванович, 1913 р. народження, 
с.Сатанiвка Сатанiвського р-ну Вiнницької обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у с.Олексiївка Бi-
локуракинського р-ну, робiтник залiзничної магiст-
ралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУТ Карл Робертович, 1886 р. народження, 
к.Гофенталь Мелiтопольського р-ну Донецької  
обл., нiмець, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 
1917-1938 рр. Проживав у м.Луганську, майстер 
трамвайного парку. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 19 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ГУТ Стефан Йосипович, 1893 р. народжен-
ня, с.Зайчики Сатанiвського р-ну Вiнницької  обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Титарiвка 
Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу iм.Сталiна. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 5 сiчня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ГУТВIН Георгiй Георгiйович, 1890 р. народ-
ження, к.Рибальська, Днiпропетровська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Булгакiвка 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.К.Маркса. 
Репресований двiчi. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 25 лютого 1934 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. 30 сiчня 1937 року Донецьким  
обласним судом засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1990 роках. 

ГУТВIН Iван Георгiйович, 1882 р. народ-
ження, к.Рибальська, Днiпропетровська обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Нова Астра-
хань Кремiнського р-ну, тесляр Рубiжанського хiм-
комбiнату. Спецколегiєю Донецького обласного су-
ду 30 сiчня 1937 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУТВIН Iван Iванович, 1894 р. народження, 
с.Романiвка Синельникiвського р-ну Днiпропетров-
ської  обл., нiмець.  Проживав у с.Булгакiвка Кре-
мiнського р-ну, член правлiння к-пу iм.К.Маркса. 

Репресований двiчi. Постановою Судової "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 лютого 1934 року ви-
сланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 22 вересня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 
i 1960 роках. 

ГУТВIН Якiв Георгiйович (Єгорович),  
1894 р. народження, к.Рибальська, Днiпропетровсь-
ка  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
с.Прогрес Кремiнського р-ну, табельник к-пу        
iм.К.Маркса. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
19 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 23 серпня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ГУТЕР Олександр Мартинович, 1900 р. на-
родження, к.Шахове Бахмутського повiту Катери-
нославської губернiї, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Переможне Лутугинського р-ну, комiр-
ник к-пу iм.Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй  обл. 14 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУТIС Рахiль Григорiвна, 1900 р. народ-
ження, м.Бердичiв Житомирської  обл., єврейка, 
освiта вища. Проживала в м.Луганську, лiкар-оку-
лiст лiкарнi з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 8 липня 1938 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi як дружина реп-
ресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1956 роцi.    

ГУТМАН Абрам Мойсейович, 1908 р. на-
родження, м.Хойнiки Хойнiцького р-ну Гомельсь-
кої  обл., Бiлорусь, єврей, освiта вища. Проживав у 
смт Бугаївка Перевальського р-ну, головний iнже-
нер шахти № 5. Репресований двiчi. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 23 листопада 1939 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 12 грудня 
1951 року висланий до Комi АРСР пiд нагляд ор-
ганiв МДБ. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ГУТМАН Зiнаїда Михайлiвна, 1897 р. на-
родження, м.Муром Горьковської  обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта середня. Проживала в 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, працiвни-
ця багатотиражної газети шахти № 160. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi як член сiм'ї ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1957 роцi.    

ГУТМАН Микола Карлович, 1886 р. народ-
ження, с.Сугоново Ферзиковського р-ну Калузької  
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта вища. 
Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськра-
ди, iнженер Штердресу. Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР 19 вересня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Вирок виконано 20 вересня 1937 
року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУТНИК Петро Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Левкiвка Iзюмського р-ну Харкiвської  
обл., українець, освiта середня. Вiйськовослужбо-
вець, старшина розвiдвiддiлу штабу 62 армiї. До 
призову проживав у с-щi радгоспу № 10 Сватiвсь-
кого р-ну. Вiйськовим трибуналом Пiвденно-Захiд-
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ного фронту 12 вересня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi. 

ГУТНИКОВ Микола Миколайович, 1887 р. 
народження, м.Таганрог Ростовської  обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Лисичанську, викладач Лисичанської фiлiї Iнсти-
туту господарникiв Наркомважпрому. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй  обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ГУТЬЯР Берта Степанiвна, 1905 р. народ-
ження, к.Марiєнталь, Одеська  обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в смт Федорiвка Краснолу-
цької мiськради, колгоспниця к-пу iм.Р. Люксем-
бург. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 лис-
топада 1942 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ГУТЬЯР Едмунд Карлович, 1907 р. народ-
ження, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
нiмець, освiта початкова. Проживав у Федорiвцi, 
конюх к-пу iм.Р. Люксембург. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 22 березня 1938 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУТЬЯР Мартин Мартинович, 1891 р. на-
родження, м.Красний Луч, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у кол.с.Чапаєве Першозванiвської 
сiльради Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 
14 серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 серпня 1937 року. Реабiлiтований у 
1964 роцi.    

ГУТЬЯР Отто Карлович, 1911 р. народжен-
ня, смт Федорiвка Краснолуцької мiськради, 
нiмець.  Проживав у Федорiвцi, тракторист к-пу 
iм.Р. Люксембург. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 21 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУТЬЯР Сидiр Карлович (Карпович),   
1905 р. народження, к.Шахова Бахмутського повiту 
Катеринославської губернiї, нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у смт Федорiвка Краснолуцької 
мiськради, колгоспник к-пу iм.Р.Люксембург. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй  обл. 19 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ГУЦОЛ Михайло Михайлович, 1899 р. на-
родження, с.Малинiвка Новоодеського р-ну Мико-
лаївської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Миколаївка Попаснянського р-ну, брига-
дир к-пу "Iскра". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй  
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 22 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУЦУЛ (ГУЦОЛ) Михайло Михайлович, 
1920 р. народження, с.Малинiвка Новоодеського   
р-ну Одеської  обл., молдаванин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, облiковець тракторної 
бригади к-пу "Iскра". Спецколегiєю Донецького  
обласного суду 20 липня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. 4 липня 1940 року Верховним судом 
СРСР вирок скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 31 березня 1941 року справу припи-

нено за недоведенiстю провини, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1941 роцi.   

ГУЦУЛ Онопрiй Васильович, 1900 р. народ-
ження, с.Мала Ешка Ришканського р-ну Бєльцького 
повiту, Молдова, молдаванин, неписьменний. Про-
живав на кол.х. Шишкове, Слов'яносербський р-н, 
колгоспник к-пу "Червоний партизан". Вiйськовим 
трибуналом Луганського гарнiзону 5 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
березня 1942 року. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ГУЦУЛЯК Михайло Васильович, 1931 р. 
народження, с.Фатовець Коршiвського р-ну Станiс-
лавської  обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Антрацитi, столяр Бокiвського рудоремонт-
ного з-ду. Луганським  обласним судом 17 червня 
1959 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ГУЦЬ Панас Тихонович, 1906 р. народжен-
ня, с.Гармашiвка Бiловодського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Гармашiвцi, робiтник 
конезаводу iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй  обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ГУЧ Герберт Християнович, 1913 р. народ-
ження, с.Бончарка Новоград-Волинського р-ну Ки-
ївської  обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
смт Бiлокуракине, колгоспник к-пу "Червоний пра-
пор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiч-
ня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ГУЧЕНКО Максим Єгорович, 1883 р. на-
родження, с.Степановка Мiллеровського р-ну Рос-
товської  обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та середня. Проживав у м.Алчевську, лаборант з-ду 
iм.Ворошилова. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 23 травня 1934 року ухвалено рiшення 
про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ГУЩА Трохим Iллiч, 1894 р. народження, 
с.Миколаївка Станично-Луганського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Миколаївцi, ро-
бiтник залiзничної магiстралi Москва-Донбас. Реп-
ресований двiчi. Арештований 21 лютого 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 26 
березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. 20 вересня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1933 i 1990 роках. 

ГУЩИН Панас Андрiйович, 1901 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ста-
рому Айдарi, не працював. Колегiєю ДонгубЧК 11 
жовтня 1921 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ГУЩИН Петро Андрiйович, 1904 р. на-
родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ста-
рому Айдарi, колгоспник к-пу "Бiльшовик". Луган-
ським  обласним судом 17 сiчня 1949 року засудже-
ний до 25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ГУЩИН Петро Федорович, 1914 р. народ-
ження, с.Iванiвка Сватiвського р-ну, українець, ос-
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вiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
1001 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 
279 стрiлецької дивiзiї 4 липня 1943 року засудже-
ний до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ГУЩИН Сергiй Гнатович, 1895 р. народ-
ження, с.Залєсно-Чулково Скопiнського р-ну Мос-
ковської  обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у смт Ящикове Переваль-
ського р-ну, крiпильник шахти № 9. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй  обл. 13 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 22 верес-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

 
ГУЩИНА Лукерiя Тимофiївна, 1901 р. на-

родження, с.Старий Айдар Станично-Луганського 
р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в кол. 
с.Розсипне Веселогорiвської сiльради Слов'яно-
сербського р-ну, не працювала. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй  обл. 23 листопада 1937 року засудже-
на до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

Д 
ДАВИДЕНКО Василь Євдокимович, 1912 р. 

народження, с. Iванiвка, Харкiвська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Артемiвську Пере-
вальського р-ну, вибiйник шахти № 10 iм. Артема. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 23 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАВИДЕНКО Євдокiя Олексiївна, 1923 р. 
народження, м. Стаханов, українка, освiта початко-
ва. Проживала в Стахановi, не працювала. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 30 
червня 1945 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДАВИДЕНКО Iван Васильович, 1882 р. на-
родження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 4 квiтня 1932 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 
серпня 1932 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ДАВИДЕНКО Йона Милiтонович, 1901 р. 
народження, с. Титарiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Титарiвцi, 
колгоспник к-пу iм. Сталiна. Арештований 7 люто-
го 1943 року за звинуваченням у пособництвi нiме-
цьким окупантам. 16 квiтня 1943 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДАВИДЕНКО Капiтон Миколайович, 1895 р. 
народження, м. Сватове, українець, освiта початко-
ва. Проживав у м. Брянка, слюсар шахти "Красно-
пiлля". Арештований 10 травня 1935 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 10 червня 1935 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДАВИДЕНКО Леонтiй Микитович, 1921 р. 
народження, с. Новочервоне Троїцького р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новочерво-
ному, колгоспник к-пу iм. Калiнiна. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 16-17 
грудня 1949 року засуджений до 25 р. позбавлення 
волi. 14 сiчня 1955 року Вiйськовим трибуналом 
Київського вiйськового округу вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ДАВИДЕНКО Олександр Юхимович, 1888 р. 
народження, с. Дар'євка Новочеркаського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, освi-
та початкова. Проживав у м. Антрацитi, сторож па-
ровозного депо тресту "Боковоантрацит". Лугансь-
ким обласним судом 21 липня 1941 року засудже-
ний до розстрiлу. 30 серпня 1941 року Верховним 
судом УРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАВИДЕНКО Федiр Семенович, 1905 р. на-
родження, м. Старобiльськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Старобiльську, конюх Старобiль-
ської держконюшнi. Вiйськовим трибуналом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 29 листопада 1941 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ДАВИДКЕВИЧ Iван Карлович, 1917 р. на-
родження, м. Свердловськ, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 64 танкової 
бригади. Арештований 16 липня 1942 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з 
воєнним станом етапований углиб країни, де 
пiзнiше не виявлений. 31 березня 1948 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1948 роцi.    

ДАВИДОВ Абкар Давидович, 1887 р. народ-
ження, Iран, вiрмен, освiта початкова. Проживав у 
м. Луганську, чистильник взуття. Арештований 25 
жовтня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 3 листопада 1941 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАВИДОВ Абрам Михайлович, 1903 р. на-
родження, смт Слов'яносербськ, єврей, освiта поча-
ткова. Вiйськовослужбовець, помiчник командира 
саперного батальйону 21 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим 
трибуналом 43 стрiлецького корпусу 11 лютого 
1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 5 
лютого 1941 року вiйськовим прокурором 21 стрi-
лецької дивiзiї вирок скасовано, справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1941 роцi.   

ДАВИДОВ Анатолiй Михайлович, 1927 р. 
народження, м. Ташкент, Узбецька РСР, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, робiт-
ник складу "Металозбуту". Арештований 12 верес-
ня 1957 року за звинуваченням в антирадянськiй 
дiяльностi. 2 жовтня 1957 року справу припинено 
за смертю звинувачуваного. Реабiлiтований у 2000 
роцi.   

ДАВИДОВ Валентин Михайлович, 1921 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
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українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
командир вiддiлення 80 окремого артдивiзiону 4 
стрiлецької дивiзiї. Арештований 17 грудня 1941 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 30 гру-
дня 1941 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1941 роцi.    

ДАВИДОВ Василь Iофанович, 1926 р. на-
родження, с. Студене Должанського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м. Стахановi, робiтник шахти 
№ 2-19. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл.  1 червня  1943 року  засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1954 роцi.    

ДАВИДОВ Iван Андрiйович, 1901 р. народ-
ження, с. Кулешовка Каменського р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Iзварине Краснодонської 
мiськради, колiйний обхiдник 13-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Луганським облас-
ним судом 15 сiчня 1946 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДАВИДОВ Iван Iванович, 1917 р. народжен-
ня, смт Iзварине Краснодонської мiськради, росiя-
нин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ко-
мандир тракторного вiддiлення 37 окремого ремон-
тно-вiдновлювального батальйону. Вiйськовим три-
буналом 59 армiї 16 червня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 31 липня 1942 року Вiй-
ськовим трибуналом Волховського фронту вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1942 роцi.   

ДАВИДОВ Йосип Гаврилович, 1893 р. на-
родження, Iран, ассирiєць, неписьменний. Прожи-
вав у м. Ровеньки, сторож райспоживспiлки. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 1 вересня 1939 ро-
ку ухвалено постанову про вислання за межi Украї-
ни. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДАВИДОВ Микола Михайлович, 1900 р. 
народження, с. Бобрикове Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м. Ровень-
ки, тесляр транспортного цеху тресту "Фрунзеву-
гiлля". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл.  13 липня  1943 року  засуджений  до 
8 р. позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДАВИДОВ Олександр Михайлович, 1899 р. 
народження, м. Брянка, українець, освiта середня. 
Проживав у Брянцi, на ча ль ник  д iльни ц i  шахти 
№ 12. Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
20 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 21 вересня 1937 року. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ДАВИДОВ Олексiй Кузьмич, 1900 р. народ-
ження, с. Криничне Макiївського р-ну Донецької 
обл., росiянин, освiта вища. Проживав у м. Луган-
ську, тимчасово не працював. Вiйськовим трибуна-
лом Уральського вiйськового округу 27 жовтня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДАВИДОВ Якiв Васильович, 1916 р. народ-
ження, х.Солонцовський, Верхньодонськой р-н 

Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Брянка, крiпиль-
ник шахти № 1-бiс "Криворiжжя". Арештований 25 
червня 1938 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 5 сiчня 
1939 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ДАВИДОВА Анастасiя Дмитрiвна, 1901 р. 
народження, с. Бутурлiновка Бобровського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, українка, освi-
та початкова. Проживала в м. Луганську, домогос-
подарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 
сiчня 1938 року засуджена до 8 р. позбавлення волi 
як член сiм'ї репресованого за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1958 роцi.    

ДАВИДЧЕНКО Леон Лук'янович, 1890 р. 
народження, смт Городище Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Городищi, 
колгоспник к-пу "Прапор працi". Вiйськовим три-
буналом Луганського гарнiзону 13 травня 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.    

ДАВИДЧУК Петро Прокопович, 1898 р. на-
родження, с. Бродiв Перший Острозького р-ну Во-
линської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м. Стахановi, слюсар шахти iм. Iллiча. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДАВИСКИБА Оврам Гарасимович, 1889 р. 
народження, с. Чи с то в о д iв ка  Савинського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м. Стахановi, ко л iйний  робiтник шахти 
№ 2-5 "Кам'янка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДАВИСКУБ Дмитро Григорович, 1874 р. 
народження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав в Iванiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 27 грудня 1932 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 
лютого 1933 року справу припинено за недоведенi-
стю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ДАДИКА Єфрем Дмитрович, 1885 р. народ-
ження, м. М iу син с ьк  Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, бухгалтер к-пу iм. Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 26 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДАДИКА Федiр Семенович, 1911 р. народ-
ження, м. М iу син с ьк  Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусинсь-
ку, робiтник Штердресу. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 20 серпня 1933 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ДАДИКIН Микола Володимирович, 1924 р. 
народження, с. Кашино Алейського р-ну Алтайсь-
кого краю, Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у м. Перевальську, слюсар 
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шахти № 10 iм. Артема. Луганським обласним су-
дом 21 листопада 1946 року засуджений до 7 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДАДИКО Йосип Васильович, 1913 р. народ-
ження, м. Красний Луч, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, начальник телефонної стан-
цiї 6 стрiлецького полку. Арештований 4 травня 
1938 року за звинуваченням у шпигунствi. 3 сiчня 
1939 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1999 роцi. 

ДАЙБАРСЬКА Олександра Миколаївна, 
1897 р. народження, смт Станично-Луганське, росi-
янка, освiта початкова. Проживала в Станично-Лу-
ганському, домогосподарка. Арештована 12 листо-
пада 1937 року як дружина репресованого за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини. Рiшення у справi не-
має. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДАЙБАРСЬКИЙ Климент Антонович, 1898 р. 
народження, м. Варшава, Польща, поляк, освiта се-
редня. Проживав у смт Станично-Луганське, iнспе-
ктор Луганського мiськфiнвiддiлу. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засу-
джений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАЛЬКЕ Данило Рудольфович, 1907 р. на-
родження, с. Броницька Березiвка Новоград-Волин-
ського р-ну Київської обл., нiмець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Тепле Станично-Луганського   р-
ну, тракторист к-пу iм. Литвинова. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДАМБОВСЬКИЙ Адольф Iванович, 1914 р. 
народження, к. № 8 Харцизького р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м. Пер-
вомайську, шофер тресту "Первомайськвугiл-ля". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.    

ДАМБОВСЬКИЙ Костянтин Iванович, 
1911 р. народження, с. Зайцеве Харцизького р-ну 
Донецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м. Первомайську, шофер тресту "Первомайськву-
гiлля". Особливою нарадою при НКВС СРСР 23 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1962 роцi.    

ДАНЕВСЬКИЙ Iван Iллiч, 1915 р. народ-
ження, с. Заливанщина Калинiвського р-ну Вiнни-
цької обл., поляк. Проживав у м. Луганську, робiт-
ник трубного з-ду iм. Якубовського. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДАНЕВСЬКИЙ Олександр Якович, 1899 р. 
народження, с. Мала Комишеваха Iзюмського р-ну 
Харкiвської обл., росiянин, освiта початкова. Про-
живав у с.Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, 
вчитель сiльської школи. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДАНИЛЕВСЬКИЙ Григорiй Якович, 1881 р. 
народження, м. Могильов, Бiлорусь, єврей, освiта 
н/середня. Проживав у м. Луганську, бухгалтер 

емальзаводу. Арештований 18 жовтня 1925 року за 
звинуваченням у приналежностi до контрреволю-
цiйної сiонiстської органiзацiї. 27 жовтня 1925 року 
справу  припинено за вiдсутнiстю складу злочину, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДАНИЛЕЙКО (ДАНИЛЕНКО) Дмитро 
Миколайович, 1891 р. народження, с. Булавинiвка 
Новопсковського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с. Новобiла Новопсковського р-ну, се-
лянин-одноосiбник. Донецьким обласним судом 10 
березня 1936 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДАНИЛЕЙКО Єгор Єпiфанович, 1915 р. на-
родження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий вiйськової частини 7250. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1998 роцi.    

ДАНИЛЕЙКО Iван Гнатович, 1872 р. на-
родження, с. Лисогорiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Лисого-
рiвцi, колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". 14 травня 
1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ДАНИЛЕЙКО Федiр Миколайович, 1907 р. 
народження, с. Булавинiвка Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у м. Гiрське Первомайської 
мiськради, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДАНИЛЕЙЧЕНКО Василь Павлович, 1906 р. 
народження, м. П'ятихатки П'ятихатського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта вища. 
Проживав у м. Луганську, вчитель СШ № 33. Аре-
штований 23 травня 1944 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 13 жовтня 1944 року спра-
ву припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Анастасiя Гнатiвна, 1907 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, ук-
раїнка, освiта початкова. Проживала в Кононiвцi, 
колгоспниця к-пу "Ленiнський шлях". Арештована 
28 лютого 1942 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 25 квiтня 1942 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнена.  Реабiлiтована у 1942 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Василь Мефодiйович, 1900 р. 
народження, с. Гнiдинцi Варвинського р-ну Чер-
нiгiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Ящикове Перевальського р-ну, рахiв-
ник Ящикiвської селищної Ради. Вiйськовим трибу-
налом Алчевського гарнiзону 3 березня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1991 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Ганна Данилiвна, 1889 р. на-
родження, с. Єп iфа н iв ка  Кремiнського р-ну, ук-
раїнка. Проживала в Єпiфанiвцi, домогосподарка. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 серпня 
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1945 року засуджена до 3 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1989 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Георгiй Михайлович, 1910 р. 
народження, м. Одеса, українець, освiта середня. 
Проживав у м. Краснодонi, помiчник головного 
iнженера тресту "Краснодонвугiлля". Вiйськовим 
трибуналом Харкiвського вiйськового округу 19 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 16 сiч-
ня 1939 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 20 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Iван Васильович, 1903 р. на-
родження, с. Войкове Березанського р-ну Київської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м. Лу-
ганську, директор СШ № 14. Репресований двiчi. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 7 квiт-
ня 1934 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Iван Миколайович, 1906 р. 
народження, м. Лисичанськ, українець, освiта по-
чаткова. На час арешту член ВКП(б). Проживав у 
Лисичанську, механiк дiльницi шахти iм. Войкова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ДАНИЛЕНКО Катерина Фандеївна, 1905 р. 
народження, с. Кононiвка Бiловодського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Кононiвцi, селян-
ка-одноосiбниця. Донецьким обласним судом 2 ве-
ресня 1936 року засуджена до 7 р. позбавлення во-
лi. 17 листопада 1936 року Верховним судом УРСР 
мiру покарання знижено до 4 р.  Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Ольга Захарiвна, 1909 р. на-
родження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в с-щi Си-
нецький Сєверодонецької мiськради, домогоспо-
дарка. Репресована двiчi. Луганським обласним су-
дом 8 серпня 1951 року засуджена до 25 р. поз-
бавлення волi. 25 сiчня 1955 року Судовою ко-
легiєю у карних справах Верховного суду УРСР 
мiру покарання знижено до 7 р. 22 грудня 1957 ро-
ку Луганським обласним судом засуджена до 25 р. 
позбавлення волi. Судовою колегiєю у карних 
справах Верховного суду УРСР 29 сiчня 1958 року 
мiру покарання знижено до 10 р. Реабiлiтована 
вiдповiдно у 1989 i 1991 роках.   

ДАНИЛЕНКО Роман Антонович, 1896 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с. Шульгин-
ка Старобiльського р-ну, рiльник зернорадгоспу iм. 
Артема. Луганським обласним судом 17 лютого 
1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 12 
червня 1947 року УМДБ по Луганськiй обл. вирок 
скасовано, справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Савелiй Iванович, 1898 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, ук-

раїнець, освiта початкова. Проживав у Єпiфанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 29 березня 1933 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Тарас Корнiйович, 1885 р. 
народження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав на куркульсь-
ких виселках Варварiвської сiльради. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 21 лютого 1932 року ухва-
лено постанову про вислання за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДАНИЛЕНКО Тихiн Мусiйович, 1888 р. на-
родження, с. Жовте Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с. Замостя Сло-
в'яносербського р-ну, столяр радгоспу "Перемо-
жець". Арештований 23 березня 1946 року за зви-
нуваченням у зрадницькiй дiяльностi. 15 серпня 
1946 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл., з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ДАНИЛIНА Анна Михайлiвна, 1908 р. на-
родження, с. Нiкiтське Ульяновського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта по-
чаткова. Проживала в с. Демино-Олександрiвка 
Троїцького р-ну, робiтниця цегельного з-ду. 24 
травня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 за-
суджена до 5 р. позбавлення волi. 28 червня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
вирок скасовано,  з-пiд варти звiльнена. Реабiлiто-
вана у 1994 роцi.    

ДАНИЛКIН Василь Степанович, 1905 р. 
народження, с. Огарьово-Почково Сасовського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта н/вища.  Член ВКП(б) у 1928-1942 рр. Про-
живав у м. Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 9 липня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДАНИЛОВ Андрiй Микитович, 1892 р. на-
родження, с. Гречинка Мосальського р-ну Ка-
лузької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Луганську, комiрник з-ду 
№ 60. Донецьким обласним судом 26 липня 1935 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1990 роцi.    

ДАНИЛОВ Василь Iванович, 1901 р. народ-
ження, с. Iзмалково Iзмалковського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м. Брянка, десятник шахти № 
12. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Iр-
кутської обл., Росiйська Федерацiя, 30 сiчня 1942 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДАНИЛОВ Георгiй Едуардович, 1899 р. на-
родження, с. Кринички, Днiпропетровська обл., ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м. Луганську, 
черговий 4-го експлуатацiйного вiддiлку зал.ст. 
Луганськ. Особливою "трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл.  25 грудня  1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ДАНИЛОВ Данило Терентiйович (Теодоро-
вич), 1895 р. народження, сл. Бєлiца Жлобiнського 
р-ну Гомельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта ви-
ща. Проживав у м. Луганську, технiчний iнспектор 
ЦК профспiлки транспортникiв на з-дi iм. Жовт-
невої революцiї. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР  22 лютого 1938 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 31 травня 1941 року тим же ор-
ганом вирок скасовано, справу припинено, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ДАНИЛОВ Микола Павлович, 1897 р. на-
родження, м. Кiровськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м. Золоте Первомайської мiськради, 
крiпильник шахти № 1. Луганським обласним су-
дом 27 грудня 1946 року засуджений до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДАНИЛОВ Павло Iванович, 1914 р. народ-
ження, м. Брянка, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у Брянцi, монтер шахти № 12. Арештований 
10 квiтня 1938 року за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДАНИЛОВ Федiр Андрiйович, 1898 р. на-
родження, м. Марiуполь Донецької обл., росiянин, 
освiта вища. Проживав у м. Стахановi, начальник 
паросилового цеху з-ду "Сталь". Арештований 4 бе-
резня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 25 
квiтня 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДАНИЛОВ Федiр Григорович, 1898 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, не 
працював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 17 серпня 1944 року засуджений до 
15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДАНИЛОВ Юхим Мефодiйович, 1904 р. на-
родження, с. Новопетраново Знаменського р-ну 
Смоленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Стахановi, 
вибiйник шахти iм. Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДАНИЛОВИЧ Микола Миколайович, 1901 р. 
народження, м. Павлоград Днiпропетровської обл., 
українець, освiта середня. Проживав у м. Луган-
ську, бухгалтер спирто-горiлчаного з-ду. Арешто-
ваний 14 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 сiчня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАНИЛОВСЬКА Амалiя Альбертiвна, 1899 р. 
народження, м. Ростов-на-Дону, Росiйська Федера-
цiя, н iмк ен я , освiта початкова. Проживала в м.Лу-
ганську, швачка Луганської держшвейфабрики. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 червня 
1945 року засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

ДАНИЛОЧКIН Афанасiй Спиридонович, 
1902 р. народження, с. Скрипово Тульського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Луганську, муляр 

з-ду Наркомату шляхiв. Лiнiйним судом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 7 сiчня 1937 року засуджений 
до 6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ДАНИЛУШКIН Андрiй Андрiйович, 1899 р. 
народження, с. Коптєво Знаменського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м. Стахановi, крiпильник 
шахти iм. Iллiча. Арештований 23 липня 1938 року 
за звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 26 вересня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ДАНИЛЬЄВ Iван Прокопович, 1890 р. на-
родження, м. Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Арештований 
12 квiтня 1943 року за звинуваченням у пособ-
ництвi нiмецьким окупантам. 13 серпня 1943 року 
справу припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

ДАНИЛЬЧЕНКО Данило Антонович, 1877 р. 
народження, с. Лук'яновка Тереховського р-ну Го-
мельської обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у с. Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, 
робiтник зернорадгоспу "Старобiльський". 22 квiт-
ня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
по охоронi тилу вiйськової частини 1080 засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ДАНИЛЬЧЕНКО Микита Йосипович, 1895 р. 
народження, с. Бур яки  Янушпiльського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Щотове Антрацитiвської мiськради, де-
сятник шахти № 28-29. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДАНИЛЬЧЕНКО Якiв Єгорович, 1918 р. 
народження, с. Пiвнiвка Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 395 батальйону аеродромного обслуговування. 
Вiйськовим трибуналом 24 району авiацiйного ба-
зування 2 жовтня 1942 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Вiйськовою колегiєю Верховного су-
ду СРСР 31 березня 1947 року покарання знижено 
до фактично вiдбутого. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДАНИЧЕВ Олександр Олександрович, 
1892 р. народження, с. Пiщане Камишенського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м. Гiрське Перво-
майської мiськради, робiтник Гiрсько-Iванiвського 
рудника. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 28 квiтня 1933 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДАНИЧКОВСЬКИЙ Бронiслав Антонович, 
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта почат-
кова. Проживав у м. Попасна, пенсiонер за iнвалiд-
нiстю. Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 
жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1962 роцi.    

ДАННИК Прокiп Iванович, 1888 р. народ-
ження, с. Красне Згурiвського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Ку-
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земiвка Сватiвського р-ну, завiдуючий бурякоба-
зою. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР 13 листопада 1943 року засуджений до 5 р.   
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДАНЧ Гаврило Акиндинович, 1906 р. на-
родження, Румунiя, румун, освiта початкова. Про-
живав у с. Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, ча-
бан радгоспу "Червоне руно". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 сiчня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАНЧУК Федiр Леонтiйович, 1907 р. народ-
ження, с-ще Я л т уш к iв  Барського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у        
м. Красний Луч, електрик центральних механiчних 
майстерень тресту "Донбасантрацит". Арештований 
1 грудня 1933 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 9 сiчня 
1934 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДАНЬКО Iван Григорович, 1913 р. народ-
ження, с. Єпiфанiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта  початкова.  Вiйськовослужбовець,  рядовий 
1 будiвельного полку Особливого будiвельного 
корпусу. Арештований 26 грудня 1937 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 вересня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований у 
1938 роцi.    

ДАНЬКО Iван Михейович, 1901 р. народ-
ження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Розкiшному, р об iт -
ник  Луганського м'ясокомбiнату. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДАНЬКО Микита Євдокимович, 1902 р. на-
родження, с. Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м. Лиси-
чанську, вибiйник шахти iм. ОДПУ. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ДАНЬКО Микита Петрович, 1879 р. народ-
ження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м. Лисичанську, ко-
нюх пiдземної конюшнi шахти iм. ОДПУ. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДАНЬКО Никифор Михейович, 1892 р. на-
родження, с. Розкiшне Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м. Луганську, 
ливарник iнструментального цеху артiлi мiськспо-
живспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
15 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1967 роцi.    

ДАНЬКО Олександр Георгiйович, 1899 р. 
народження, с. Нова Астрахань Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новiй 
Астраханi, слюсар Новоастраханської МТС. "Трiй-

кою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ДАНЬКО Павло Тимофiйович, 1887 р. на-
родження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м. Лисичансь-
ку, конюх пiдземної конюшнi шахти iм. ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАНЬКО Федiр Тимофiйович, 1894 р. на-
родження, с. Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 10 березня 1931 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
червня 1931 року справу припинено за недоведенiс-
тю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ДАНЬКОВ Петро Митрофанович, 1910 р. 
народження, Бессарабiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м. Алчевську, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 24 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ДАНЮК Микола Володимирович, 1913 р. 
народження, с. Гали Новоград-Волинського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав  у с.Айдар-Миколаївка Новоайдарського р-ну, 
колгоспник к-пу iм. Молотова. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1947 роцi.    

ДАРАГАН Олександр Никифорович, 1904 р. 
народження, смт Щербинiвка Дзержинського р-ну 
Донецької обл., українець, освiта середня. Прожи-
вав у м. Красний Луч, економiст тресту "Шахто-
вiдбудова". Особливою нарадою при МДБ СРСР 26 
листопада 1949 року ухвалено постанову про вис-
лання за межi України. Реабiлiтований у 1955 роцi.    

ДАРАГАН Трохим Григорович, 1903 р. на-
родження, с. Максимiвка Карлiвського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м. Луганську, старший економiст штампувального 
цеху з-ду iм. Артема. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 29 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАРЗIН Якiв Юлiйович (Юрiйович), 1889 р. 
народження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Про-
живав у  м. Красний Луч,  коваль рудоремонтного 
з-ду. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДАРIЙ Володимир Данилович, 1920 р. на-
родження, с. Ма к i їв ка  Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 165 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 6 армiї 6 листопада 1941 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 26 листопада 1941 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДАРIЙ Iван Дмитрович, 1898 р. народжен-
ня, Таврiйська губернiя, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с. Кармазинiвка Сватiвського      
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р-ну, коваль к-пу iм. К. Маркса. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР  31 березня  1933 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДАРНИЧЕНКО Григорiй Омелянович, 
1889 р. народження, с. Новомикiльське Кремiнсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, агент-пос-
тачальник житлового кооперативу "Хiмiк". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ДАРНИЧЕНКО Семен Кирилович, 1887 р. 
народження, с. Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, 
тимчасово не працював. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАТЕНКО Микола Васильович, 1912 р. на-
родження, с. Євсуг Бiловодського р-ну, українець, 
неписьменний. Вiйськовослужбовець, рядовий 693 
батальйону аеродромного обслуговування. Вiйсько-
вим трибуналом 23 району авiацiйного базування 
12 травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДАТЧЕНКО Дмитро Максимович, 1910 р. 
народження, м. Луганськ, українець, освiта середня. 
Проживав у Луганську, шофер комбiнату "Луган-
ськвугiлля".  Репресований двiчi. Арештований 9 
липня 1942 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї.  У зв'язку з воєнним станом етапова-
ний углиб країни. 10 квiтня 1949 року справу при-
пинено за недостатнiстю матерiалiв. 26 лютого 
1944 року арештований за звинуваченням у при-
четностi до агентури нiмецької полiцiї. 19 травня 
1944 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАУБЕРТ Давид Готфрiдович, вiн же ЛО-
РЕНЦ Віктор Давидович, 1898 р. народження, 
с.Купово Каменського р-ну Нiмцiв Поволжя АРСР, 
Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта поча т к ов а . 
Проживав  у   м. Красний Луч,   стволовий  шахти 
№ 17-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 25 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 13 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДАУДЕРIХ Георгiй Карлович, 1913 р. на-
родження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нi-
мець. Проживав у Переможному, завiдуючий клу-
бом к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАУДЕРIХ Iван Андрiйович, 1912 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм.К.Лiбкнехта. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАУЕНГАУЕР Матвiй Iванович, 1884 р. 
народження, к.Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Оде-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, возiй артiлi "Гужовик". "Трiйкою" 

УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ДАУЕНГАУЕР Михайло Iванович, 1877 р. 
народження, к.Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Оде-
ської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, селянин-одноосiбник. Репресова-
ний двiчi. Арештований 14 листопада 1934 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 10 грудня 1934  року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1934 i 1961 роках. 

ДАУЕНГАУЕР Михайло Михайлович, 1903 р. 
народження, Вознесенський р-н Одеської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Свердлов-
ську, возiй артiлi "Гужовик". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДАУЕНГАУЕР Олександр Маркович, 1909 р. 
народження, Миколаївська обл., нiмець, освiта 
н/середня. Проживав у м.Свердловську, рахiвник 
шахти iм.Войкова. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 вересня 1938 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДАУЕНГАУЕР Олександр Михайлович, 
1911 р. народження, м.Кiровоград, нiмець, освiта 
початкова. Проживав у м.Свердловську, возiй 
артiлi "Транспортник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджений до 
8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАУЗЕ Ергард Павлович, 1902 р. народ-
ження, с.Рудокопи Червоноармiйського р-ну Жито-
мирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Антрацитi, робiтник шахти № 3-4. Арешто-
ваний 5 вересня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де помер 10 квiтня 1942 
року. 26 травня 1965 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДАХНО Микита Андрiйович, 1888 р. народ-
ження, с.Звонiвка Ямського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Ново-
званiвка  Попаснянського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Ворошилова. Луганським обласним судом 14 
грудня 1940 року засуджений до 6 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДАХНО Никифор Данилович, 1874 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, сто-
рож з-ду iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл.  1 жовтня  1937 року  засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАХНО Федiр Пимонович, 1913 р. народ-
ження, с.Попельнасте Олександрiвського р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новоайдар, бухгалтер заготкон-
тори райспоживспiлки. 25 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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ДАХНО Юхим Никифорович, 1910 р. на-
родження, смт Успенка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Успенцi, елек-
трослюсар з-ду iм.Чубаря. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАШЕВСЬКИЙ Iван Калiстратович, 1893 р. 
народження, с.Супрунiвка Полтавського р-ну Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Ящикове Перевальського р-ну, слюсар 
шахти № 9 iм.Балицького. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 11 грудня 1932 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДАШЕВСЬКИЙ Iван Пилипович, 1926 р. 
народження, с.Бровахи Корсунь-Шевченкiвського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав  у  м. Перевальську,  в а г он ник  шахти 
№ 9-бiс. Луганським обласним судом 16 червня 
1946 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДАШКЕВИЧ Йосип Олександрович, 1883 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, пiчник житлово-ремонтної 
служби зал.ст. Попасна. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 5 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДАШКО Iван Адамович, 1894 р. народжен-
ня, с.Сейлович Слуцького повiту Мiнської губернiї, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, робiтник прокатного вiддiлу з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 
лютого 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДАШКО Iван Андрiйович, 1895 р. народ-
ження, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у смт Коми-
шуваха Попаснянського р-ну, робiтник 6-ї дис-
танцiї колiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйсько-
вим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 
листопада 1946 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДАШКО Павло Iванович, 1899 р. народжен-
ня, с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Малоолександ-
рiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року ух-
валено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДАШКОВ Олексiй Сергiйович, 1908 р. на-
родження, с.Михайлiвка Петрiвського р-ну Харкiв-
ської обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Ломуватка Брянкiвської мiськради, бухгалтер 
радгоспу "Червоний прапор". Арештований 25 лис-
топада 1943 року за звинуваченням у зрадi Бать-
кiвщини. 14 лютого 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДАШТЕЦАН Костянтин Iванович, 1878 р. 
народження, Австро-Угорщина, румун, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Мар'ївка Свердловської 
мiськради, без певних занять. Вiйськовим три-

буналом вiйськ НКВС Донецької обл. 8 вересня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДВОIМЕННИЙ (ДВУIМЕННИЙ) Данило 
Iллiч, 1882 р. народження, с.Пiдгорiвка Старо-
бiльського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у Пiдгорiвцi, селянин-одноосiбник. Особли-
вою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 12 лютого 
1930 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДВОIМЕННИЙ (ДВУIМЕННИЙ) Михайло 
Данилович, 1910 р. народження, с.Пiдгорiвка Ста-
робiльського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, слюсар шахти № 6 "Брянка". 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 жовт-
ня 1931 року ухвалено постанову про вислання за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДВОРЕЦЬКА Марiя Якiвна, 1921 р. народ-
ження, х. Андрiївка, Грем'яцький р-н Чернiгiвської 
обл., українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Краснодонi, не працювала. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 13 листопада 1943 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. Реабiлiто-
вана у 1989 роцi.    

ДВОРЕЦЬКИЙ Якiв Федорович, 1877 р. на-
родження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, неписьменний. Проживав у Зимогiр'ї, сто-
рож геологорозвiдувальної партiї. Репресований 
двiчi. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 
22 квiтня 1933 року ухвалено постанову про вис-
лання на 3 р. за межi України. 1 жовтня 1937 року 
"трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДВОРКIН Михайло Давидович, 1905 р. на-
родження, Рогачевський р-н Гомельської обл., Бi-
лорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, завiдуючий складом облкоопторгу. 
Луганським обласним судом 16 червня 1947 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1992 роцi.    

ДВОРНИЦЬКИЙ Василь Iпатович, 1902 р. 
народження, с.Малосолоне Вознесенського р-ну 
Миколаївської обл., українець. Проживав у м.Крас-
ний Луч, возiй шахти "Сталiнський вибiй". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДВОРНИЧЕНКО Олексiй Маркович, 1886 р. 
народження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського  
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник з-ду iм.Косiора. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДВОРНИЧЕНКО Сергiй Маркович, 1893 р. 
народження,  смт Новосвiтлiвка Краснодонського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Но-
восвiтлiвцi, колгоспник к-пу "Ревшлях". Арешто-
ваний 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 16 лютого 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    
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ДВОРСЬКА Марiя Григорiвна, 1922 р. на-
родження, с.Бiлоскелювате Краснодонського р-ну, 
українка, освiта н/середня. Проживала в смт Ново-
свiтлiвка Краснодонського р-ну, наглядач радiо-
вузла. Арештована 2 липня 1942 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з 
воєнним станом етапована углиб країни. 10 березня 
1948 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДВОРСЬКИЙ Григорiй Петрович, 1911 р. 
народження, с.Бiлоскелювате Краснодонського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бiло-
скелюватому, колгоспник к-пу iм.Крупської. Ареш-
тований 29 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, в дорозi помер. 10 лютого 
1948 року справу припинено. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДВОРСЬКИЙ Iван Микитович, 1912 р. на-
родження, с.Бiлоскелювате Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiлоске-
люватому, колгоспник к-пу iм.Крупської. Ареш-
тований 29 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, де помер у 1942 роцi.  
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДВОРСЬКИЙ Петро Романович, 1866 р. на-
родження, Чернiгiвська губернiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Бiлоскелювате Краснодон-
ського р-ну, колгоспник к-пу iм.Крупської. Ареш-
тований 29 жовтня 1941 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом 
був етапований углиб країни, в дорозi помер. 10 
лютого 1948 року справу припинено за смертю. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДВУЖИЛЬНИЙ Якiв Iванович, 1889 р. на-
родження, с.Пушкарне Дмитровського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Гiрське Первомайської 
мiськради, пенсiонер. Вiйськовим трибуналом Пiв-
денного фронту 27 травня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЕБЛIЦ Йосип Густавович, 1903 р. народ-
ження, с.Солодирi Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Деми-
но-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Правда". Донецьким обласним судом 29 серпня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЕБЛIЦ Карл Августович, 1874 р. народ-
ження, с.Солодирi Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Деми-
но-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Правда". Донецьким обласним судом 29 серпня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ДЕБЛIЦ Олександр Густавович, 1909 р. на-
родження, с.Солодирi Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Деми-
но-Олександрiвка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу 
"Правда". Донецьким обласним судом 29 серпня 

1937 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЕВИЦЬКИЙ Iван Микитович, 1888 р. на-
родження, с.Кривоносово Михайловського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта вища. Проживав у с-щi Хрящiвка Красно-
донського р-ну, колгоспник к-пу "3-я п'ятирiчка". 
Арештований 14 червня 1943 року за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини.  3 серпня 1943 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕГЕН Август Iванович, 1893 р. народжен-
ня, к.Нейгейм Мархлевського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Киянове 
Троїцького р-ну, тесляр радгоспу "Привiлля". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЕГОЖСЬКИЙ Iван Миколайович, 1889 р. 
народження, м.Порхов Псковської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Лисичанську, головний iнженер з-ду "Донсода". 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 10 тра-
вня 1931 року засуджений до 3 р. позбавлення волi 
умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯР Аркадiй Миколайович, 1913 р. на-
родження, Китай, українець, освiта середня. Про-
живав у с-щi Широкий Станично-Луганського р-ну, 
зоотехнiк радгоспу "Iндустрiя". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯР (ДЕГТЯРЬОВ) Степан Панкрато-
вич, 1882 р. народження, с.Орiхове Попаснян-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у с.Розкiшне Лутугинського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 27 березня 1930 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯРЕНКО Георгiй Федорович, 1885 р. 
народження, м.Харкiв, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, начальник чавуноливар-
ного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1960 роцi.    

ДЕГТЯРЕНКО Петро Трохимович, 1907 р. 
народження, с.Iванiвка Новоархангельського р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Петровське Краснолуцької мiськради, ро-
бiтник з-ду № 59. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 21 червня 1942 року засуд-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ДЕГТЯРЕНКО (ДIХТЯРЕНКО) Семен 
Прохорович, 1889 р. народження, с.Дзензелiвка 
Манькiвського р-ну Київської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, завi-
дуючий  плановою  групою  фiнансового вiддiлу    
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою "трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 20  вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1957 роцi.    
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ДЕГТЯРЬОВ Василь Андрiйович, 1894 р. 
народження, с.Райгородка Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Райгородцi, 
селянин-одноосiбник. Колегiєю Донецької ГубЧК 
17 липня 1920 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ (ДЕХТЯРЬОВ) Василь Iвано-
вич, 1896 р. народження, с.Бендзари Балтського    
р-ну Одеської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Родакове Слов'яносербського р-ну, 
робiтник 17-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 13 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Iван Григорович, 1900 р. на-
родження, с.Зянькiвцi Деражнянського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 22 червня 1931 
року за звинуваченням у здiйсненнi теракту. 8 лис-
топада 1931 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Iван Петрович, 1909 р. народ-
ження, Перевальський р-н, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом 22 армiї 29 грудня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу. Страчений 31 грудня 1942 ро-
ку. Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ (ДЕХТЯРЬОВ) Iван Семено-
вич, 1880 р. народження, с.Сабiвка Слов'яносербсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, робiтник шахти № 12. Особливою на-
радою при Колегiї ДПУ УРСР 19 грудня 1933 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Iван Якович, 1911 р. народ-
ження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Таловому, вибiйник 
шахти № 7-10. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 13 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiтова-
ний у 1959 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Iона Федотович, 1887 р. на-
родження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну (зго-
дом Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта середня. Проживав у Серебрянцi, об'їждчик 
Серебрянського лiсництва. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 28 червня 1942 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1993 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Маркiян Васильович, 1884 р. 
народження,  с. Трьохiзбенка  Слов'яносербського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Трьохiзбенцi, селянин-одноосiбник. Особливою на-
радою при Колегiї ДПУ УРСР 22 березня 1930 року 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Мефодiй Назарович, 1875 р. 
народження, с.Хороше Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
священик. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 

листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ (ДЕХТЯРЬОВ) Микита Ка-
линович, 1874 р. народження, с.Хороше Слов'яно-
сербського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, десятник кiнного двору об'єд-
нання "Доненерго". Вiйськовим трибуналом 12 ар-
мiї 9 лютого 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Микола Микитович, 1888 р. 
народження, смт Калинове Попаснянського р-ну,  
освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпиль-
ник шахти iм.Сталiна. Арештований 19 квiтня 1938 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 16 
травня 1938 року справу припинено за недостат-
нiстю матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ (ДЕХТЯРЬОВ) Омелян Ми-
китович, 1884 р. народження, смт Калинове По-
паснянського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, робiтник шахти "Ірмине". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Петро Дмитрович, 1896 р. на-
родження, с.Шептуховка Чертковського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, не пра-
цював. Луганським обласним судом 30 сiчня 1948 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Стефан Йосипович, 1885 р. 
народження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
чорнороб кiнного двору тресту "Пiвденспецбуд". 
Луганським обласним судом 24 березня 1941 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Федiр Андрiйович, 1898 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
робiтник ремонтної служби колiї зал. ст. Луганськ. 
Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 1 
квiтня 1933 року засуджений до 10  р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Федiр Никанорович, 1888 р. 
народження, с.Капiтанове Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, 
крiпильник Криворiзького шахтоуправлiння. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 
вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВ Якiв Iллiч, 1910 р. народжен-
ня, с.Новобiла Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у кол.с.Добропiлля 
Благiвської сiльради Ровенькiвської мiськради, ро-
бiтник шахти № 22-53. Вiйськовим трибуналом 5 
танкової армiї 20 березня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВА Марiя Iванiвна, 1905 р. на-
родження, с.Оленiвка Перевальського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала у с.Сабiвка Сло-



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 654

в'яносербського р-ну, робiтниця шахти № 47. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1946 ро-
ку ухвалено постанову про вислання за межi Ук-
раїни як члена сiм'ї репресованого за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з амнiстiєю 
вiд покарання звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВА (ДЕХТЯРЬОВА) Олександ-
ра Маркiвна, 1919 р. народження, с.Серебрянка 
Попаснянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну 
Донецької обл.), українка, освiта початкова. Про-
живала в Серебрянцi, акушерка пологового будин-
ку. Вiйськовим трибуналом 37 армiї 29 березня 
1942 року засуджена до розстрiлу. 11 квiтня 1942 
року Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 
розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
вана у 1960 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВА (ДЕХТЯРЬОВА) Олександ-
ра Степанiвна, 1921 р. народження, с.Штормове 
Новоайдарського р-ну, українка, освiта н/середня. 
Проживала в м.Рубiжне, заступник головного бух-
галтера житлового вiддiлу хiмкомбiнату. Лугансь-
ким обласним судом 13 травня 1946 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 
роцi.    

ДЕГТЯРЬОВА Роза Пилипiвна, 1919 р. на-
родження, с-ще Козакiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмкеня, освiта середня. Проживала в м.Красний 
Луч, касир-рахiвник мiськмiсцевпрому. Арештова-
на 10 червня 1942 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом ета-
пована углиб країни, де пiзнiше не виявлена. 3 бе-
резня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДЕГТЯРЬОВА (ДЕХТЯРЬОВА) Феодосiя 
Миколаївна, 1909 р. народження, с.Хор о ш е Сло-
в'яносербського р-ну, українка, освiта початкова. 
Проживала в смт Нижнє Первомайської мiськради, 
домогосподарка. Арештована 25 травня 1942 року 
за звинуваченням в антирадянських дiях. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1961 роцi.    

ДЕДА Антон Францович, 1900 р. народжен-
ня, смт Городок Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт Бi-
локуракине, робiтник залiзничної магiстралi Моск-
ва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
20 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕДЕШКО Iван Єгорович, 1920 р. народ-
ження, с.Пантюхине Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, фельд-
шер 9 запасної артилерiйської бригади. Арешто-
ваний 25 грудня 1942 року за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 15 березня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ДЕДКОВСЬКИЙ (ДIДКОВСЬКИЙ) Альбiн 
(Альберт) Гнатович, 1911 р. народження, Лiтинсь-
кий р-н Вiнницької обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с-щi радгоспу № 10 Сва-тiвського 
р-ну, тесляр радгоспу № 10. Арештований 13 люто-
го 1933 року за звинуваченням в ан-тирадянськiй 
агiтацiї. 15 березня 1933 року справу припинено за 

недоведенiстю звинувачення. Реабi-лiтований у 
1933 роцi.   

ДЕЖИН Андрiй Хомич, 1873 р. народження, 
с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Станично-Луган-
ське, охоронник райощадкаси. Арештований 11 
сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 12 березня 1943 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ДЕЖИН Гнат Григорович, 1875 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у Станично-Луганському, сто-
рож механiчних майстерень зал.ст. Кiндрашiвська. 
Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-Донецької залiз-
ницi 7 травня 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕЖИН Iван Гнатович, 1906 р. народження, 
с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Нижньотеплому, 
заготiвельник райспоживспiлки. Арештований 28 
квiтня 1939 року за звинуваченням у приналежностi 
до антирадянської органiзацiї. В ходi слiдства зви-
нувачення не було доведено. Реабiлiтований у 1939 
роцi.    

ДЕЖИН Iван Йосипович, 1904 р. народжен-
ня, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Теплому, робiтник 8-ї 
дистанцiї колiї залiзничної магiстралi Москва-
Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Московськiй обл., 
Росiйська Федерацiя, 11 березня 1933 року засуд-
жений до розстрiлу. Вирок виконано 20 березня 
1933  року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕЖИН Iван Никифорович, 1905 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освіта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуд-
жений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЕЖИН Кузьма Гнатович, 1890 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, робiтник Верхньотеплiвського лiсництва. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ДЕЖИН Матвiй Никифорович, 1895 р. на-
родження, с.Нижньотепле Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, робiтник Красноярської лiсодiльницi. Ре-
пресований двiчi. Арештований 26 вересня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 
лютого 1936 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. 25 серпня 1937 року "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1994 i 1989 
роках.   

ДЕЖИН Микола Iванович, 1926 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий комендантського взводу 11 бригади уря-
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дового зв'язку. Арештований 15 червня 1946 року 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 грудня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДЕЖИН Мирон Гнатович, 1885 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, завiдуючий свинофермою к-пу "Червоний 
партизан". Луганським обласним судом 13 вересня 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 11 
лютого 1940 року Верховним судом УРСР строк 
покарання знижено до 3 р.  Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ДЕЖИН Олексiй Антонович, 1909 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕЖИН Олексiй Костянтинович, 1893 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-Лугансько-
му, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 7 травня 1931 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДЕЖИН Прохор Андрiйович, 1896 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ста-
нично-Луганське, робiтник залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕЖИН Стефан Антонович, 1896 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, бригадир грабарiв на будiвництвi залiз-
ничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕЖИН Стефан Макарович, 1894 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
теплому, колгоспник к-пу "Червоний партизан". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1962 роцi.    

ДЕЖИН Трохим Гнатович, 1895 р. народ-
ження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Теплому, кол-
госпник к-пу "Червоний партизан". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДЕЖИН Федiр Петрович, 1889 р. народ-
ження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Комишному, 
колгоспник к-пу "Червона Луганщина". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ДЕЖИН Юхим Iллiч, 1898 р. народження, 
с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, ко-
лiйний обхiдник зал.ст. Луганськ. Арештований 21 
вересня 1937 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ДЕЖИН Якiв Максимович, 1889 р. народ-
ження, смт Станично-Луганське, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, сторож 
мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕЙН Сергiй Iванович, 1895 р. народження, 
смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Брянка, робiтник 
шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЕЙНА-СКЛЯРОВА Валентина Михайлiв-
на (Варвара Михайлiвна), 1925 р. народження, 
с.Грицинiно Нiкiтовського р-ну Воронезької обл., 
Росiйська Федерацiя, українка, освiта початкова. 
Проживала в с-щi Лоскутiвка Попаснянського р-ну, 
без певних занять. Арештована 17 лютого 1942 
року за звинуваченням у приналежностi до аген-
тури нiмецької розвiдки. 8 березня 1942 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДЕЙНЕГА Полiкарп Петрович, 1895 р. на-
родження, смт Бiлогорiвка Попаснянського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Бiлогорiвцi, 
селянин-одноосiбник. Арештований 31 сiчня 1930 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 
Того ж року справу припинено за недоведенiстю 
протиправних дiй, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1930 роцi.    

ДЕЙНЕГА Федора Прокопiвна, 1903 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українка, освiта початко-
ва. Проживала в с.Боровеньки Кремiнського р-ну, 
колгоспниця к-пу "Комiнтерн". 12 квiтня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу вiйськової частини 1080 засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1960 роцi.    

ДЕЙНЕКА (ДЕЙНЕКО) Арсентiй (Авксен-
тій) Михайлович, 1899 р. народження, смт Кали-
нове Попаснянського р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Калиновому, селянин-одно-
осiбник. Репресований двiчi. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 30 квiтня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 25-30 листопада 1944 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний вiдповiдно у 1959 i 1992 роках. 

ДЕЙНЕКА Прохор Михайлович, 1902 р. на-
родження, с.Романiвка Новоград-Волинського  р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у с.Михайлюки Новоайдарського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Петровського. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ДЕЙНЕКО Iван Софронович, 1905 р. народ-
ження, с.Маяки Слов'янського р-ну Донецької обл., 
українець, освiта н/вища. Проживав у м.Луганську, 
с ту де нт  Луганського педагогiчного iнституту. 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1934 року засуджений до     
3 р. позбавлення волi. 22 липня 1936 року Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР засуджений до     
5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДЕЙНИЧЕНКО (ДЕНИЧЕНКО) Вiра Тихо-
нiвна, 1919 р. народження, м.Первомайськ, укра-
їнка, освiта н/середня. Проживала в Первомайську, 
журналiстка багатотиражної газети шахти № 4-5 
"Сокологорiвка". Вiйськовим трибуналом Лугансь-
кого гарнiзону 22 березня 1945 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1964 роцi.    

ДЕЙЧ Христофор Готфрiдович, 1897 р. на-
родження, к.Воронцовська Єйського р-ну Красно-
дарського краю, Росiйська Федерацiя, нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Алчевську, економiст 
планового вiддiлу металургiйного з-ду iм.Воро-
шилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
березня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДЕЙЧМАН Готлiб Готлiбович, 1870 р. на-
родження, х. Голубицький, Марiупольський р-н До-
нецької обл., нiмець. Проживав у с-щi Козакiвка 
Антрацитiвського р-ну, бджоляр к-пу "Роте Фане". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЕКАНЬ Арсенiй Кирсанович, 1910 р. на-
родження, кол.с.Надьожне Верхньодуванської сiль-
ради Сватiвського р-ну, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий саперного 
взводу 139 кавалерiйського полку. Арештований 28 
сiчня 1942 року за звинуваченням у шпигунствi.1 
лютого 1942 року виправданий Вiйськовим трибу-
налом 6 армiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДЕКАНЬ Марiя Олексiївна, 1916 р. народ-
ження, с.Нижньотепле Станично-Луганського р-ну, 
росiянка, освiта початкова. Вiльнонаймана робiтни-
ця банно-прального комбiнату № 40. Вiйськовим 
трибуналом 18 армiї 25 жовтня 1942 року засуд-
жена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ДЕКАНЬ Якiв Тимофiйович, 1910 р. народ-
ження, Чутiвський р-н Полтавської обл., українець, 
освiта вища. Проживав у с.Передiльське Станично-
Луганського р-ну, не працював. Арештований 2 
квiтня 1943 року за звинуваченням у зрадницькiй 
дiяльностi. 24 лютого 1945 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ДЕКIН Євтiй Степанович (Стефанович), 
1888 р. народження, с.Спiвакiвка Новоайдарського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Спi-
вакiвцi, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 26 квiтня 1933 року висланий на 3 р. за 
межi України. 7 березня 1943 року арештований за 
звинуваченням у пособництвi нiмецьким окупан-

там. 15 травня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований вiдповiдно у 
1989 i 1995 роках.   

ДЕКIН Микола Михайлович, 1915 р. народ-
ження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий. Вiйськовим трибуналом вiйськ прикордонної i 
внутрiшньої охорони Далекосхiдного краю 8 берез-
ня 1937 року засуджений до 4  р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕКIН Юхим Iванович, 1893 р. народження, 
с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у с-щi Лоскутiвка По-
паснянського р-ну, грабар щебеневого кар'єру. Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 лип-
ня 1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЕЛОНГ Йосип Францович, 1892 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, поляк. Проживав у м.Кi-
ровську, електрослюсар шахти № 22-6 iм.Кiрова. 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕЛЬ Василь Iванович, 1902 р. народження, 
к.Альт-Нассау Молочанського р-ну Днiпропетров-
ської обл., нiмець, освiта середня. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, шкiльний учитель. 
Репресований двiчi. Арештований 14 жовтня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 20 лютого 1934 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 14 жовтня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1934 i 1989 роках.   

ДЕЛЬ Генрiх Вiльгельмович, 1879 р. на-
родження, Марiупольський р-н Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, колгоспник к-пу iм.Р.Люксембург. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕЛЬ Ерна Християнiвна, 1907 р. народ-
ження, к.Вайнау Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмкеня, освiта початкова. Прожива-
ла в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, домогос-
подарка. Арештована 6 листопада 1937 року як 
дружина репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. 19 лютого 1938 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ДЕЛЬ Iван Леонгардович, 1899 р. народ-
ження, с.Переможне Новоайдарського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у Переможному, кол-
госпник к-пу iм.К.Лiбкнехта. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 22 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕЛЬ Кiндрат Лук'янович, 1918 р. народ-
ження, Федоровський р-н Ростовської обл., Росiй-
ська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськради, ре-
монтний робiтник 11-ї дистанцiї колiї Пiвнiчно-
Донецької залiзницi. Особливою нарадою при 
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НКВС СРСР 2 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДЕЛЬ Людвiг Кiндратович, 1894 р. народ-
ження, с.Левiнське Таганрозького р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Новодар'ївка Ровенькiвської мiськ-
ради, ремонтний робiтник зал.ст. Дар'ївка. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 18 листопада 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДЕЛЬ Якiв Григорович (Єгорович), 1902 р. 
народження, м.Ровеньки, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у с.Любиме Свердловської мiськради, 
бригадир к-пу "Рот Фронт". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДЕМБИЦЬКИЙ Богдан Юрiйович, 1914 р. 
народження, м.Славута Вiнницької обл., поляк, 
освiта середня. Проживав у с.Чепигiвка Сватiв-
ського р-ну, технiк-свинар свинорадгоспу № 10. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 9 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 23 
березня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕМБИЦЬКИЙ Микола Iванович, 1918 р. 
народження, с.Будисько Мархлевського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Брусiвка Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Серп i Молот". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 31 жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМБИЦЬКИЙ Улян Iванович, 1916 р. на-
родження, с.Будисько Мархлевського р-ну Київ-
ської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Виноградне Маркiвського р-ну, кустар-надомник. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМЕНКО Олексiй Кiндратович, 1893 р. 
народження, с.Петрiвка Перевальського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луган-
ську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМЕНТЬЄВ Євген Михайлович, 1925 р. 
народження, с.Новострiльцiвка Мiловського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 180 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 60 стрiлецької дивiзiї 30 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi.  
Реабiлiтований у 1993 роцi.  

ДЕМЕНТЬЄВ Iван Петрович, 1905 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Трьох-
iзбенцi, колгоспник к-пу "Шлях Серго". Арешто-
ваний 20 лютого 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 31 липня 1943 
року  справу припинено за недостатнiстю матерiа-
лiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 
роцi.  

ДЕМЕНТЬЄВ Петро Васильович, 1908 р. 
народження, с.Козарик Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Козарику, колгосп-

ник к-пу "Оборона країни". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ДЕМЕНЧУК Iлля Григорович, 1894 р. на-
родження, с.Красилiвка Красилiвського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Стахановi, бригадир шахти iм.Iллiча. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 20 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 29 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ДЕМЕНЧУК Костянтин Стефанович,    
1898 р. народження, Польща, поляк, неписьменний. 
Проживав у м.Кiровську, робiтник шахти № 22-6 
iм.Кiрова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЕМЕРДЖIЄВ Iбрагiм Абдуллайович,  
1909 р. народження, с.Бiюк-Озенбаш Куйбишевсь-
кого р-ну, Кримська АРСР, татарин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Перевальську, крiпильник шах-
ти iм.Сталiна. Вiйськовим трибуналом Луганського 
гарнiзону 24 жовтня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 9 серпня 1956 року Комiсiєю 
Президiї Верховної Ради СРСР вирок скасовано, 
справу припинено, з ув'язнення звiльнений. Реабi-
лiтований у 1956 роцi.    

ДЕМИДЕНКО Василь Михайлович, 1926 р. 
народження, м.Днiпропетровськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, учень ремiс-
ничого училища № 7. Арештований 4 липня 1942 
року за звинуваченням у причетностi до агентури 
нiмецької розвiдки. У зв'язку з воєнним станом 
етапований углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 
25 березня 1948 року справу припинено за недо-
веденiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДЕМИДКIН Iван Григорович, 1926 р. на-
родження, с.Червона Поляна Антрацитiвського     
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чер-
вонiй Полянi, колгоспник к-пу "Червоний колос". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 18 серпня 
1945 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЕМИДОВ Валентин Артемович, 1927 р. 
народження, м.Луганськ, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, учень 5-го класу СШ 
№ 7. Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 
червня 1942 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМИДОВ Євген Артемович, 1929 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, учень 3-го класу СШ № 7. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 17 червня 
1942 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМИДОВ Микола Йосипович, 1892 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, змiнний майстер з-ду     
№ 60. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС До-
нецької обл. 3 серпня 1941 року засуджений до 
розстрiлу. 9 вересня 1941 року тим же органом 
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розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ДЕМИДОВ Микола Миколайович, 1890 р. 
народження, смт Станично-Луганське, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Станично-Лугансь-
кому, селянин-одноосiбник. Репресований двiчi. 
Постановою Колегiї ОДПУ вiд 28 квiтня 1930 року 
висланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 21 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1992 i 1960 роках. 

ДЕМИДОВ Микола Олексiйович, 1900 р. 
народження, м.Орджонiкiдзеград Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, комiрник центрального 
складу з-ду iм.Пархоменка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 19 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ДЕМИДОВ Олексiй Степанович, 1906 р. на-
родження, с.Нiкольське-Губенкове, Курська обл.,  
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта вища.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Брянка, за-
вiдуючий шахтою №1-бiс "Криворiжжя". Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР 20 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Страчений 21 
вересня 1937 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЕМИДОВ Павло Максимович, 1906 р. на-
родження, с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Валуй-
ському, селянин-одноосiбник. Арештований 9 груд-
ня 1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 20 лютого 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕМИДОВ Пилип Микитович, 1884 р. на-
родження, с.Райгородка Новоайдарського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1919- 
1936 рр. Проживав у Райгородцi, колгоспник к-пу 
iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 квiтня 1936 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДЕМИДОВИЧ Вiктор Адамович, 1915 р. на-
родження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у м.Сватове, лаборант з-ду № 6 "Союзбо-
рошно". Спецколегiєю Донецького обласного суду 
27 листопада 1936 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ДЕМИЧЕВ Павло Петрович, 1912 р. народ-
ження, Малоархангельський р-н Курської обл.,  
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Алмазна Стахановської мiськради, 
робiтник пекарнi на зал. ст. Алмазна. Арештований 
30 червня 1942 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 15 бе-
резня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕМИЧЕВ Петро Михейович, 1890 р. на-
родження, Свердловський р-н Курської обл., Ро-
сiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Алмазна Стахановської мiськради, ван-

тажник з-ду "Сталь". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМIНА Олександра Михайлiвна, 1923 р. 
народження, с.Кругле Єфремовського р-ну Туль-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
н/середня. Проживала в смт Нижня Дуванка Сва-
тiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Перемога". 
Арештована 26 вересня 1944 року за звинува-
ченням у шпигунствi. 10 сiчня 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДЕМСЬКОЙ Михайло Федорович, 1891 р. 
народження, с.Варiвцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Наугольне Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Пролетар". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
26 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Андрiй Кирилович, 1892 р. на-
родження, смт Малорязанцеве Попаснянського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ма-
лорязанцевому, завгосп радгоспу № 1. Арештова-
ний 27 вересня 1943 року за звинуваченням у 
пособництвi нiмецьким окупантам. 26 сiчня 1944 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1944 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Андрiй Кiндратович, 1899 р. 
народження, кол.с.Бiлявка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у м.Рубiжне, 
механiк хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Артем Iванович, 1881 р. на-
родження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Кремiнна, 
майстер зал.ст. Кремiнна. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 15 грудня 1930 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДЕМЧЕНКО Василь Фiларетович, 1920 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта середня. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 626 стрiлецького полку 54 стрiлецької дивiзiї. 
Вiйськовим трибуналом 2 кавалерiйського корпусу 
19 вересня 1945 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Григорiй Iванович, 1894 р. 
народження, с.Старий Мерчик Богодухiвського     
р-ну Харкiвської обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Сватове, директор мiського ринку. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1965 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Григорiй Панасович, 1876 р. 
народження, с.Бабичеве Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Бабичевому, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 14 сiчня 1933 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 квiт-
ня 1933 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 659

ДЕМЧЕНКО Дмитро Пилипович, 1923 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Преоб-
раженному, тракторист радгоспу iм.20-рiччя Жовт-
ня. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 
1944 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Зiнаїда Пилипiвна, 1918 р. на-
родження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Преображен-
ному, селянка-одноосiбниця. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 8 жовтня 1941 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1956 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Iван Гаврилович, 1901 р. на-
родження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, кол-
госпник к-пу "Комсомолець". Репресований двiчi. 
Арештований 18 грудня 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 березня 1933 
року справу припинено, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1933 i 1989 роках.   

ДЕМЧЕНКО Iван Петрович, 1926 р. народ-
ження, с.Затишне Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, телефонiст 
309 окремого полку урядового зв'язку НКВС. 
Арештований 14 грудня 1945 року за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. 10 липня 1946 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Iван Тимофiйович, 1890 р. на-
родження, м.Привiлля Лисичанської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, 
слюсар-машинiст хiмзаводу. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 14 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 23 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Кiндрат Микитович, 1873 р. 
народження, с.Варварiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у кол.с.Бiлявка Кре-
мiнського р-ну, шорник Бiлявського агрокомбiнату. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 4 лютого 1938 року. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ДЕМЧЕНКО Костянтин Романович, 1897 р. 
народження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, крiпильник шахти № 1-2. Особливою 
"трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 11 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДЕМЧЕНКО Михайло Iванович, 1896 р. на-
родження, с.Сокiльники Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Сокiльни-
ках, продавець винної крамницi. Арештований 6 
листопада 1930 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 17 березня 
1931 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Омелян Гаврилович, 1891 р. 
народження, с.Кам'янка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, 
колгоспник к-пу "Комсомолець". Арештований 10 
квiтня 1943 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 29 серпня 1943 року справу при-
пинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Онисим Прокопович, 1887 р. 
народження, м.Попасна, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Попаснiй, паровозний машинiст 
вагоноремонтного з-ду. Арештований 26 грудня 
1945 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам. 13 серпня 1946 року виправ-
даний Вiйськовим трибуналом вiйськ МВС Луган-
ської обл., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1946 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Петро Мефодiйович, 1914 р. 
народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Сватове, тес-
ляр пункту "Заготзерно". Луганським обласним су-
дом 23 листопада 1948 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Сергiй Лаврентiйович, 1901 р. 
народження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Степанида Трохимiвна,     
1902 р. народження, с.Кам'янка Старобiльського   
р-ну, українка, неписьменна. Проживала в Кам'янцi, 
колгоспниця к-пу "Комсомолець". Постановою 
Особливої наради при МДБ СРСР вiд 28 листопада 
1951 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДЕМЧЕНКО Тимофiй Аполлонович,     
1867 р. народження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Мiлуватцi, 
без певних занять. Арештований 26 грудня 1932 ро-
ку за звинуваченням у шкiдницькiй дiяльностi. 2 
сiчня 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1933 
роцi.    

ДЕМЧЕНКО Трохим Мусiйович, 1879 р. на-
родження, с.Новокраснянка Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у с.Чмирiвка 
Старобiльського р-ну, стрiлочник зал.ст. Старо-
бiльськ. Спецколегiєю Лiнiйного суду залiзницi 
Москва-Донбас 28 листопада 1936 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ДЕМЧЕНКО Федiр Дмитрович, 1906 р. на-
родження, с.Красне Краснодонського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
пекар польової хлiбопекарнi № 440. Вiйськовим 
трибуналом 232 стрiлецької дивiзiї 29 липня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавленння волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕМЧУК Євген Георгiйович, 1898 р. народ-
ження, с.Цвiтоха Славутського р-ну Вiнницької 
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обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Дя-
кове Антрацитiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Ленiна. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕМЧУК Мефодiй Микитович, 1888 р. на-
родження, м.Володимир-Волинський Волинської 
обл., поляк, освiта середня. Проживав у м.Алчевсь-
ку, бухгалтер тресту "Ворошиловвугiлля". Особ-
ливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 12 
вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 26 вересня 1937 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЕМЧУК Михайло Хомич, 1906 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Новопсков, колiйний майстер 618-ї 
експлуатацiйної дiльницi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕМЧУК Петро Євлампiйович, 1895 р. на-
родження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у смт Юр'ївка Лутугинського р-ну, бухгалтер 
шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
25 вересня 1936 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Василь Васильович, 1885 р. 
народження, с.Ганнусiвка Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Ганну-
сiвцi, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 24 жовт-
ня 1943 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Григорiй Мусiйович,     
1910 р. народження, с.Городище Бiловодського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Го-
родищi, пожежник колгоспу "Ударник". Лугансь-
ким обласним судом 23 листопада 1938 року засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Дмитро Васильович, 1897 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Старобiльську, машинiст па-
ровоза депо Старобiльськ. Вiйськовим трибуналом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 18 липня 1943 року 
засуджений до розстрiлу. 10 серпня 1943 року За-
лiзничною колегiєю Верховного суду СРСР роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1997 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Iван Петрович, 1889 р. на-
родження, с.Паталахiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол. с.Воло-
дарiвка Райгородської сiльради Сватiвського р-ну, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 17 лютого 1931 року ухвалено 
постанову про вислання за межi України. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Михайло Iванович, 1926 р. 
народження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
без певних занять. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
МВС Луганської обл. 26 травня 1949 року засуд-

жений до 25 р. позбавлення волi. 2 липня 1956 року 
постановою Президiї Верховної Ради СРСР звiль-
нений з ув'язнення достроково. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Олександр Васильович, 
1891 р. народження, м.Олександрiвськ Артемiвсь-
кої райради м.Луганська, українець, освiта почат-
кова. Проживав в Олександрiвську, монтажник це-
гельного з-ду. Арештований 20 сiчня  1934 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 берез-
ня 1934 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕНКО Степан Тихонович, 1885 р. 
народження, с.Паталахiвка Сватiвського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, 
колiйний обхiдник зал.ст. Попасна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1959 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕЦЬ Захар Гнатович, 1895 р. на-
родження, с.Велика Михайлiвка Великомихайлiв-
ського р-ну Днiпропетровської обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Петровське Красно-
луцької мiськради, вантажник з-ду № 59. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 30 
серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 6 ве-
ресня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного 
суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕМ'ЯНЕЦЬ Олексiй Iллiч, вiн же КОБЕ-
ЛЯЦЬКИЙ Григорiй Петрович, 1890 р. народ-
ження, с.Покащiв Кролевецького р-ну Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, крiпильник шахти № 1-2. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 2 лютого 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕНДЕБЕР Ксенiя Iванiвна, 1889 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Луганську, домогосподарка. Луган-
ським обласним судом 8 квiтня 1941 року за-
суджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ДЕНДЕБЕР Хома Федорович, 1901 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського  р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Луган-
ську, бригадир електрикiв чавуноливарного цеху   
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 16 березня 
1942 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕНЕКО Микола Олександрович, 1878 р. 
народження, м.Брянськ Орловської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта вища. Проживав у 
м.Краснодонi, юрисконсульт районної контори 
тресту "Доннархарч". Вiйськовим трибуналом 18 
армiї 2 березня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕНЕФНЕР Станiслав Бронiславович, 
1910 р. народження, с.Любарська Гута Мархлевсь-
кого р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Новочервоне Троїцького р-ну, кол-
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госпник к-пу "Перемога". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДЕНИСЕВИЧ Антон Бонiфатiйович,     
1873 р. народження, с.Стара Болярка Житомирсь-
кого р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Спiрне Попаснянського р-ну (пiз-
нiше Артемiвського р-ну Донецької обл.), робiтник 
радгоспу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЕНИСЕВИЧ Володимир Павлович,     
1926 р. народження, с.Шиєцька Буда Мархлевсь-
кого р-ну Житомирської обл., українець, освiта 
початкова. Проживав у с.Лiсна Поляна Маркiвсь-
кого р-ну, чорнороб радгоспу "Старобiльський". 
Арештований 24 сiчня 1943 року за звинуваченням 
у зрадi Батькiвщини.  31 травня 1943 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДЕНИСЕВИЧ-ДЕНИСЕНЯ Дмитро Анто-
нович, 1902 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, робiт-
ник шахти iм.Войкова. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДЕНИСЕВИЧ Домiнiк Антонович, 1915 р. 
народження, с.Стара Болярка Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с-щi Спiрне Попаснянського р-ну (пiзнiше Арте-
мiвського р-ну Донецької обл.), тваринник радгос-
пу "Спiрне". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

ДЕНИСЕВИЧ Павло Севастянович, 1895 р. 
народження, с.Стара Шийка Троянiвського р-ну 
Київської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Лiсна Поляна Маркiвського р-ну, робiтник 
радгоспу "Старобiльський". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДЕНИСЕНКО Арсенiй Васильович, 1878 р. 
народження, с.Новорозсош Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у м.Алчевську, сторож ваго-
норемонтного парку зал.ст. Алчевськ. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ДЕНИСЕНКО Вiра Юхимiвна, 1922 р. на-
родження, с.Липняжка Добровеличкiвського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в м.Стахановi, технiк-кошторисник тресту "Серго-
вугiлля". Арештована 16 жовтня 1944 року за зви-
нуваченням у виготовленнi i розповсюдженнi лис-
тiвок антирадянського змiсту. 23 сiчня 1945 року 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину,  
з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДЕНИСЕНКО Iван Олексiйович, 1883 р. на-
родження, с.Першозванiвка Лутугинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Першозва-
нiвцi, кочегар шахти № 2. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕНИСЕНКО Петро Гнатович, 1885 р. на-
родження, с.Мiллерово Матвєєво-Курганського     
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, робiтник рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕНИСЕНКО Степан Захарович, 1894 р. 
народження, с.Круглик Лубенського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Стахановi, керiвник мiського вiддiлення Держ-
банку. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

ДЕНИСЕНКО Федiр Омелянович, 1900 р. 
народження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Мiлове, 
вантажник пункту "Заготзерно". 20 жовтня 1947 
року Вiйськовим трибуналом Луганського гарнiзо-
ну засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1963 роцi.    

ДЕНИСКОВ Василь Оксентович, 1900 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, кол-
госпник к-пу iм.Будьонного. Арештований 10 сiчня 
1933 року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 5 травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕНИСКОВ Семен Оксентович, 1903 р. на-
родження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 10 сiчня 1933 року 
за звинуваченням у пiдривнiй роботi проти Ра-
дянської влади. 31 березня 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю протиправних дiй, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕНИСОВ Антон Єфремович, 1904 р. на-
родження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у Фащiвцi, голова к-пу "Чер-
воний Ворошилов". Вiйськовою колегiєю Верхов-
ного суду СРСР 2 сiчня 1938 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕНИСОВ Василь Олександрович, 1900 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, кол-
госпник к-пу iм.Будьонного. Арештований 10 сiчня 
1933 року за звинуваченням у шкiдництвi в кол-
госпi. 3 травня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕНИСОВ-РОВЕНСЬКИЙ Георгiй Iвано-
вич, 1895 р. народження, смт Станично-Луганське, 
росiянин, освiта вища. Проживав у м.Темрюк Крас-
нодарського краю, Росiйська Федерацiя, iн-спектор 
мiськвiддiлу наросвiти. Особливим вiддi-лом при 
Реввiйськрадi 9 Кубанської армiї 21 грудня 1920 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    
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ДЕНИСОВ Iван Сергiйович, 1917 р. народ-
ження, м.Стаханов, росiянин, освiта середня. Вiйсь-
ковослужбовець, курсант Калiнковицького пiхот-
ного училища, Ярославська обл., Росiйська Феде-
рацiя. Вiйськовим трибуналом 58 району авiацiй-
ного базування 28 травня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 11 червня 1942 року Вiйськовою коле-
гiєю Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕНИСОВ Михайло Iванович, 1913 р. на-
родження, Краснодарський край, Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Ал-
чевську, робiтник цегельного з-ду. Арештований 25 
сiчня 1933 року за звинуваченням у шкiдництвi. 25 
березня 1933 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ДЕНИСОВ Олександр Петрович, 1892 р. 
народження, с.Новокрасиве Єфремовського р-ну 
Московської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, санiтар 
обласної лiкарнi. Арештований 25 жовтня 1941 ро-
ку за звинуваченням в антирадянській агiтацiї. 4 
вересня 1942 року справу припинено за смертю 
пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕНИСОВА Ганна Кузьмiвна, 1895 р. на-
родження, с.Комишне Станично-Луганського р-ну, 
українка, освiта початкова. Проживала в Комиш-
ному, колгоспниця к-пу "Червона Луганщина". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 31 липня 
1943 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України як члена сiм'ї репресованого за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 
роцi.    

ДЕНИСОВА Фекла Iванiвна, 1905 р. народ-
ження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росi-
янка, освiта початкова. Проживала в Фащiвцi, до-
могосподарка. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 26 березня 1938 року визнана соцiально не-
безпечним елементом i пiддана гласному наглядовi 
за мiсцем проживання строком на 2 р. Реабiлiтована 
у 1994 роцi.    

ДЕНИЩЕНКО Iван Панасович, 1902 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськ-
ради, робiтник радгоспу "Лобiвський". Луганським 
обласним судом 20 жовтня 1945 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ДЕНИЩЕНКО Марко Якович, 1914 р. на-
родження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Зоринську Пере-
вальського р-ну, вибiйник шахти "Никанор". Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
28-29 квiтня 1942 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕНИЩЕНКО Павло Тимофiйович, 1914 р. 
народження, с.Кругле Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Круглому, колгосп-
ник к-пу "Червона поляна". Арештований 13 лю-
того 1943 року за звинуваченням у тому, що пiд час 
окупацiї служив у полiцiї. 26 листопада 1943 року 

виправданий Вiйськовим трибуналом Казанського 
гарнiзону, Росiйська Федерацiя. Реабiлiтований у 
1943 роцi.    

ДЕНIН Iван Дмитрович, 1905 р. народжен-
ня, м.Алчевськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Фащiвка Перевальського р-ну, вибiй-
ник шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕНЩИК Олексiй Улянович, 1897 р. на-
родження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новочерво-
ному, колгоспник к-пу "Новочервоне". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕОМИДЬКО Марiя Якiвна, 1898 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українка, освi-
та вища. Проживала в с.Манькiвка Сватiвського    
р-ну, шкiльна вчителька. Вiйськовим трибуналом 
16 окремої iнженерної бригади 25 червня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ДЕОРДИЦЯ Антон Кузьмич, 1898 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Арештований 
10 квiтня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 20 липня 1943 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕОРДИЦЯ Гаврило Кузьмич, 1886 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, конюх мiськкомунтрансу. 
Арештований 20 вересня 1937 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕОРДИЦЯ Михайло Йосипович, 1914 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, не працював. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 23 жовтня 1943 року 
визнаний соцiально небезпечним елементом i за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ДЕОРДИЦЯ (ДIОРДИЦЯ) Семен Кузьмич, 
1905 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
середня. Вiйськовослужбовець, начальник штабу 
батальйону 174 стрiлецького полку 58 стрiлецької 
дивiзiї. Вiйськовим трибуналом Київського вiйсько-
вого округу 17 березня 1939 року засуджений до     
7 р. позбавлення волi. 29 квiтня 1939 року тим же 
органом строк покарання знижено до  4 р. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.    

ДЕРБЕНЦЕВ Георгiй Кирилович, 1930 р. 
народження, х. Самохiн, Обливський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, учень ре-
мiсничого училища № 13. Луганським обласним су-
дом 6 липня 1949 року засуджений до 25 р. позбав-
лення волi. 30 березня 1955 року Верховним судом 
УРСР мiру покарання знижено до 7 р. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    
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ДЕРБЕНЦЕВ Iван Павлович, 1870 р. народ-
ження, с-ще Карпати Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
машинiст паровоза депо Родакове. Луганським ок-
ружним судом 7 липня 1930 року засуджений до     
1 р. 6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ДЕРБЕНЦЕВ Петро Федорович, 1912 р. на-
родження, с.Новий Дербенець Кагановицького р-ну 
Волгоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
електрослюсар шахти № 16 iм.газети "Известия". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 13 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Страчений 22 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕРГАЛЬОВ Семен Трохимович, 1913 р. 
народження, м.Золоте Первомайської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий загородбатальйону 148 стрiлецької дивiзiї. 
17 липня 1942 року притягнутий до вiдповiдаль-
ностi за пiдозрою у зрадi Батькiвщини. 2 вересня 
1942 року виправданий Вiйськовим трибуналом 13 
армiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДЕРГЕВИЧ Антон Францович, 1881 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, сторож хлiбопекарнi "Рай-
трансторгхарчу". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 21 лютого 1938 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРГОУСОВ Кузьма Тимофiйович, 1899 р. 
народження, с.Крапивне Шебекiнського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Стахановi, крiпиль-
ник шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 3 грудня 1937 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДЕРДIЯШ Матвiй Петрович, 1888 р. народ-
ження, с.Федорiвка Витязiвського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Хрустальне Краснолуцької мiськради, возiй вiддiлу 
робiтничого постачання тресту "Донбасантрацит". 
Арештований 1 липня 1942 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни, де пiзнiше не вияв-
лений. 4 лютого 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

ДЕРЕБАС Кузьма Олександрович, 1894 р. 
народження, с.Красна Талiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснiй Талiвцi, селянин-одноосiбник. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 3 листопада 1932 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України умовно. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕБАСКА Антон Семенович, 1889 р. на-
родження, с.Нiкiтовка Нiкiтовського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, вантажник 
"Донхарчоовочзбуту". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКIН Василь Денисович, 1893 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської мiськ-
ради, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, завгосп школи iм.Єжова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКIН Григорiй Денисович, 1922 р. 
народження, смт Iзварине Краснодонської мiськ-
ради, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 468 артилерiйського полку. Вiй-
ськовим трибуналом 24 армiї 11 листопада 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКIН Iван Денисович, 1902 р. на-
родження, смт Iзварине Краснодонської мiськради, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Краснодонi, 
вибiйник шахти № 1-5-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКIН Петро Дмитрович, 1889 р. 
народження, сл. Засосланська Бiрючинського повi-
ту Воронезької губернiї, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Новодеркул Данилiвської сiльра-
ди Бiловодського р-ну, кустар-шапкар. Надзвичай-
ною "трiйкою" 2 кавалерiйської дивiзiї 25 лютого 
1921 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1993 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Андрiй Олександрович,  
1905 р. народження, с.Курячiвка Старобiльського  
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ку-
рячiвцi, сторож пункту "Заготзерно". Спецколегiєю 
Донецького обласного суду 5 червня 1937 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1992 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Василь Панасович, 1887 р. 
народження, х. Новосадовий, Краснолиманський   
р-н Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Тошкiвка Первомайської мiськ-
ради, робiтник шахти № 5 "Тошкiвка". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 27 березня 1933 
року ухвалено постанову про вислання за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Василь Пантелiйович,     
1885 р. народження, с.Кабичiвка Маркiвського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ка-
бичiвцi, колгоспник к-пу "Червоний прикордон-
ник". Арештований 19 липня 1931 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
групи. 27 серпня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Iван Андрiанович, 1899 р. 
народження, с.Великi Сорочинцi Миргородського 
р-ну Полтавської обл., українець. Проживав у смт 
Успенка Лутугинського р-ну, шкiльний учитель. 
Репресований двiчi. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Особливою нарадою при 
МДБ СРСР 14 вересня 1949 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1955 роцi.  
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ДЕРЕВ'ЯНКО Iван Гаврилович, 1883 р. на-
родження, с.Новолюбiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Новолюбiвцi, 
коваль к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 лютого 1938 року. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Iван Пилипович, 1911 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 877 стрiлецького 
полку 289 стрiлецької дивiзiї. Арештований 2 груд-
ня 1942 року за звинуваченням у спробi перейти на 
бiк ворога. 2 лютого 1943 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину,  з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Максим Семенович, 1869 р. 
народження, с.Курячiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
селянин-одноосiбник. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу Пiвденного фронту 
10 березня 1942 року засуджений до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Михайло Савич, 1881 р. на-
родження, с.Пiски Новопсковського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Пiсках, селянин-
одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 25 сiчня 1931 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Михайло Федорович, 1926 р. 
народження, с.Петрiвське Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий застави № 7  прикордонного загону вiйськ 
НКВС (Казахська РСР). Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Алма-Атинської обл. 19 грудня 1945 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1991 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Олександр Григорович,  
1915 р. народження, м.Красний Луч, українець, ос-
вiта середня. Проживав у Красному Лучi, контро-
лер розрахункового вiддiлу шахти № 4-4-бiс. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Онисим Максимович,     
1911 р. народження, с.Курячiвка Старобiльського  
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 1049 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 300 стрiлецької дивiзiї 31 
травня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 25 липня 1942 року Вiйськовим трибуналом 
Сталiнградського фронту вирок скасовано, справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Петро Iванович, 1908 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий 4 запасного стрi-
лецького полку 2 запасної стрiлецької бригади. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Роман Назарович, 1897 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Тополi 
Троїцького р-ну, робiтник радгоспу "Тополi". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Семен Єгорович, 1887 р. на-
родження, с.Осинове Новопсковського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав в Осиновому, селя-
нин-одноосiбник. 27 травня 1942 року Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйсь-
кової частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Стефан Максимович, 1905 р. 
народження, с.Курячiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Курячiвцi, 
колгоспник к-пу "Червоний прапор". Арештований 
8 сiчня 1942 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй агiтацiї. 10 березня 1942 року виправданий Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 
Пiвденного фронту. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Якiв Дмитрович, 1900 р. на-
родження, с.Семидуби, Кам'янець-Подiльська обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Крi-
пенський Антрацитiвської мiськради, бухгалтер 
шахти № 23. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
25 березня 1944 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Якiв Iванович, 1891 р. народ-
ження, с.Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 травня 1931 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНКО Якiв Павлович, 1887 р. на-
родження, с.Голубiвка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Голубiвцi, кол-
госпник к-пу "Нове життя". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО Михайло Iванович, 
1879 р. народження, с.Красна Талiвка Станично-
Луганського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у Краснiй Талiвцi, без певного мiсця ро-
боти. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 20 листопада 1932 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО Петро Миколайович, 
1888 р. народження, м.Славгород Охтирського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Алмазна Стахановської мiськради, не 
працював. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл.  29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО Петро Якович, 1898 р. 
народження, с.Григорiвка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
бухгалтер гаража з-ду "Склобуд". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    
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ДЕРЕВ'ЯНЧЕНКО Прокiп Iсайович,     
1890 р. народження, с.Микитiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Штерiвка Краснолуцької мiськради, приймальник 
лiсного складу зал.ст. Штерiвка. Особливою "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 ро-
ку засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕРЕЗА Сидiр Григорович, 1884 р. народ-
ження, с.Гановка Козельщинського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, завiдуючий особовим столом 2-ї мiсь-
кої лiкарнi. Арештований 22 листопада 1941 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 лю-
того 1942 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕРЕЗУЦЬКИЙ Iван Миколайович,     
1889 р. народження, ст-ця Митякiнська Тарасовсь-
кого р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, швець артiлi "Коопремонт". Арештований 28 
жовтня 1941 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним станом етапо-
ваний углиб країни. 11 червня 1942 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДЕРЕК Михайло Якович, 1901 р. народжен-
ня, с.Ясинiвка Люксембурзького р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, наваловiдбiйник шахти № 2-бiс. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЕРЕНГОВСЬКИЙ Євген Гнатович,     
1914 р. народження, м.Донецьк, поляк, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Привiлля Лисичанської 
мiськради, вчитель школи с-ща шахти iм.1 Травня. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 23 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЕРЕПА Анна Тимофiївна, 1902 р. народ-
ження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., полька, освiта початкова. Проживала в 
кол.с.Миколаївка Верхньодуванської сiльради Сва-
тiвського р-ну. Арештована 20 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї.  17 сiчня 
1938 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ДЕРЕПА Iван Лаврентiйович, 1893 р. на-
родження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, колгоспник   
к-пу "Червоний партизан". Арештований 30 липня 
1937 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ДЕРЕПА Iван Петрович, 1911 р. народ-
ження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Рудове 
Бiлокуракинського р-ну, скотар к-пу "Полiтвiддiлi-
вець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 лю-

того 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДЕРЕПА Петро Францович, 1895 р. народ-
ження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верхня 
Дуванка Сватiвського р-ну, робiтник бурякорад-
госпу. Особливою нарадою при НКВС СРСР           
1 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1969 роцi.    

ДЕРЕПА Франц Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Юридика Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Верхня 
Дуванка Сватiвського р-ну, робiтник бурякорад-
госпу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

ДЕРЕПА Франц Петрович, 1903 р. народ-
ження, с.Фельштин Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Рудове 
Бiлокуракинського р-ну, колгоспник к-пу "Полiт-
вiддiлiвець". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ДЕРЕЧЕК Йосип Григорович, 1893 р. на-
родження, Польща, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у м.Антрацитi, колiйник шахти № 8-9. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДЕРИБАС Олександр Гнатович, 1872 р. на-
родження, с.Красна Талiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у Крас-
нiй Талiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 6 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 17 березня 1930 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1930 роцi.    

ДЕРИКОЧМА Георгiй Iванович, 1897 р. на-
родження, ст-ця Невинномиська Невинномиського 
р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта середня. Проживав у м.Мiусинську 
Краснолуцької мiськради, тимчасово виконуючий 
обов'язки начальника будiвництва Штердресу. 
Арештований 16 жовтня 1930 року за звинува-
ченням у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 17 вересня 1931 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДЕРИМАРКО Антон Дмитрович, 1899 р. 
народження, с.Котельва Котелевського р-ну  Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, 
електромонтер шахти № 7-8. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 24 лютого 1934 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЕРIЙ Iван Федорович, 1926 р. народження, 
с.Велика Лепетиха Великолепетиського р-ну Хер-
сонської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Ящикове Перевальського р-ну, робiтник 
шахти № 9-бiс. Арештований 14 сiчня 1946 року за 
звинуваченням у шпигунствi. 24 червня 1946 року 
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справу припинено за недоведенiстю злочинних дiй. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕРIНГ Густав Вiльгельмович, 1865 р. на-
родження, Польща, нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Романiвка Бiлокуракинського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Калiнiна. Особливою нарадою при  
НКВС СРСР 10 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.   

ДЕРIНГ Едуард Григорович, 1894 р. народ-
ження, м.Iловайськ Харцизького р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
кол.с.Чапаєве Першозванiвської сiльради Луту-
гинського р-ну, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.   

ДЕРIНГ Iван Густавович, 1908 р. народжен-
ня, кол.к.Ритикове Нагольно-Тарасiвської селищної 
Ради Ровенькiвської мiськради, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Красний Луч, вагар зал.ст. 
Браунiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
серпня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1988 роцi.    

ДЕРIНГ Карл Iванович, 1900 р. народження, 
к.№ 2 Марiупольського р-ну Донецької обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у с.Переможне 
Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу "Нойєс Ле-
бен". Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 лис-
топада 1937 року визнаний соцiально небезпечним 
елементом i засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1967 роцi.   

ДЕРIНГ Марта Августiвна, 1896 р. народ-
ження, к.Равнополь Таганрозького р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта почат-
кова. Проживала в смт Iванiвка Антрацитiвського 
р-ну, колгоспниця к-пу "Роте Фане". Арештована 
21 листопада 1937 року як дружина репресованого 
за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 27 лютого 
1938 року справу припинено, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.  

ДЕРIНГ Олександр Iванович, 1891 р. народ-
ження, с.Листвянка Марiупольського р-ну Донець-
кої обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у смт 
Iванiвка Антрацитiвського р-ну, секретар Журав-
лiвської сiльради. Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 24 лютого 1934 
року ухвалено постанову про вислання на 3 р. за 
межi України. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
14 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований вiдповiдно у 1976 i 1989 роках. 

ДЕРIНГ Петро Єгорович, 1890 р. народжен-
ня, м.Iловайськ Харцизького р-ну Донецької обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Чапаєве 
Першозванiвської сiльради Лутугинського р-ну, 
тесляр к-пу iм.Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ДЕРIНГ Сидiр Iванович, 1908 р. народжен-
ня, к.Тiгенгоф Люксембурзького р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Ро-
веньки, колгоспник к-пу iм.XVI партз'їзду. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 21 листопада 1942 

року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРIНГ Федiр Густавович, 1900 р. народ-
ження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, нiмець, 
освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, колгоспник 
к-пу "Роте Фане". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 7 вересня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ДЕРIНГ Фрiдрiх Єгорович, 1888 р. народ-
ження, к.Штейнбах Таганрозького р-ну Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у кол.с.Чапаєве Першозванiвської сiль-
ради Лутугинського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Чапаєва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
14 серпня 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧ Григорiй Кирилович, 1911 р. на-
родження, с.Яблучне Охтирського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, слюсар зал.ст. 
Родакове. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 березня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧ Григорiй Якович, 1911 р. народ-
ження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Шульгинцi, се-
лянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 грудня 1930 року засуджений до 5 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧ Iван Iванович, 1894 р. народження, 
с.Нова Астрахань Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, вибiй-
ник шахти iм.Крупської. Арештований 17 листопа-
да 1937 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 лютого 1939 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕРКАЧ Йосип Петрович, 1880 р. народ-
ження, смт Новопсков, українець, освiта початкова. 
Проживав у Новопсковi, столяр к-пу iм.Вороши-
лова. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 ве-
ресня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧ Микита Кирилович, 1899 р. на-
родження, с.Яблучне Охтирського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Родакове Слов'яносербського р-ну, чорнороб зал. 
ст. Родакове. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 березня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧ Петро Iванович, 1906 р. народ-
ження, м.Брянка, українець, освiта середня. Прожи-
вав у м.Луганську, диспетчер 4-го вiддiлку експлу-
атацiї Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 22 березня 1941 року за-
суджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1955 роцi.    

ДЕРКАЧ Трохим Матвiйович, 1899 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Штепiвського р-ну  Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, робiтник шахти № 4-2 "Iр-
мине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 
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листопада 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi.  Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДЕРКАЧЕВСЬКА Анастасiя Гаврилiвна, 
1908 р. народження, с.Стельмахiвка Сватiвського  
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Гiрське Первомайської мiськради, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом 218 стрiлецької ди-
вiзiї 29 квiтня 1942 року засуджена до розстрiлу. 
Страчена 6 червня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 
роцi.    

ДЕРКАЧЕВСЬКИЙ Федiр Костянтинович, 
1907 р. народження, с.Кривошиївка Сватiвського  
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, ремонтний робiтник 13-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Арештований 15 сiч-
ня 1936 року за звинуваченням в антирадянських 
висловлюваннях. 14 березня 1936 року справу при-
пинено за малозначнiстю, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1936 роцi.    

ДЕРКАЧОВ Василь Гаврилович, 1908 р. на-
родження, с.Чернянка Чернянського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, муляр Пiвнiчдон-
дресу. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 19 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1961 роцi.    

ДЕРКАЧОВ Василь Ларiонович, 1898 р. на-
родження, с.Павленкове Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Павленко-
вому, селянин-одноосiбник. Судовою "трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 2 квiтня 1930 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЕРКАЧОВ Михайло Никифорович,     
1892 р. народження, с.Павленкове Новопсковського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пав-
ленковому, селянин-одноосiбник. Арештований 20 
березня 1931 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 2 лютого 1932 року  справу при-
пинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ДЕРКАЧОВ Трохим Микитович, 1908 р. на-
родження, смт Бiрюкове Свердловської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бiрюко-
вому, старший механик Бiрюкiвської МТС. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 26 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕРКУЛЬСЬКИЙ Павло Iванович, 1903 р. 
народження, смт Маркiвка, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Розсохувате Маркiвського р-ну, 
продавець магазину "Центропрому". Арештований 
26 листопада 1930 року за звинуваченням у при-
належностi до контрреволюцiйної органiзацiї. Рi-
шення у справi немає. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ДЕРКУН Кирило Єгорович, 1877 р. народ-
ження, м.Красний Луч, українець, освiта початкова. 
Проживав у Красному Лучi, штукатур Петров-
ського з-ду № 59. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 16 жовтня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЛИНОВ Мирон Савелiйович, 1896 р. 
народження, с.Покровське Троїцького р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Покровському, 
коваль к-пу iм.1 Травня. 22 травня 1942 року 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС вiйськової 
частини 1080 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДЕРЛИНОВ Петро Степанович, 1876 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Покровському, рiль-
ник колгоспу "Ленiнський шлях". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЕРМАН Панас Степанович, 1888 р. народ-
ження, Польща, поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Перевальську, колiйний майстер тресту "Воро-
шиловвугiлля". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу.  Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЕРМАНОВСЬКИЙ Фелiкс Дементiйович 
(Домiнiкович), 1915 р. народження, с.Потереба 
Славутського р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у смт Бiрюкове Свердлов-
ської мiськради, тракторист к-пу iм.Чапаєва. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРМЕНДЖIЄВ Костянтин Венiамiнович, 
1898 р. народження, Коларовський р-н Днiпропет-
ровської обл., болгарин, освiта середня. Проживав у 
м.Алчевську, вчитель фiзики СШ № 1. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕРУС Казимир Петрович, 1905 р. народ-
ження, с.Дворiччя Проскурiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Вiв-
чарове Троїцького р-ну, колгоспник к-пу iм.Шев-
ченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 22 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕРЮГIНА Зiнаїда Дмитрiвна, 1921 р. на-
родження, м.Аткарськ Саратовської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
с.Бунчукiвка Бiлокуракинського р-ну, медфельдшер 
вiйськового госпiталю № 20-23. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 8 квiтня 1944 року за-
суджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ДЕРЮГIНА Олена Василiвна, 1898 р. на-
родження, м.Ровеньки, українка, освiта початкова. 
Проживала в Ровеньках, домогосподарка. Вiйсь-
ковим трибуналом 136 стрiлецької дивiзiї 1 грудня 
1941 року засуджена до розстрiлу. Страчена 18 
грудня 1941 року. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДЕРЮШКIН Якiв Степанович, 1887 р. на-
родження, с.Захарово Клєтського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, не пра-
цював. Постановою Вiйськового трибуналу вiйськ 
НКВС Луганської обл. вiд 23 червня 1942 року 
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висланий за межi України. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ДЕРЯБКIН Георгiй Харитонович, 1892 р. 
народження, м.Каменськ Ростовської обл., Росiй-
ська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у м.Краснодонi, крiпильник шахти № 2-4. 
Арештований 14 серпня 1938 року за звинува-
ченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 4 лютого 
1939 року справу припинено за недоведенiстю про-
типравних дiй. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЕРЯГА Дмитро Олексiйович, 1895 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нещерето-
вому, колгоспник к-пу iм.1 Травня. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЕРЯГА Панас Євдокимович, 1917 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.По-
пасна, електромонтер вагонного депо Попасна. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 6 
серпня 1941 року засуджений до розстрiлу. 25 серп-
ня 1941 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДЕРЯЖНИЙ Вiктор Iванович, 1914 р. на-
родження, м.Лисичанськ, росiянин, освiта початко-
ва. Вiйськовослужбовець, рядовий 3 прикордонно-
го загону вiйськ НКВС. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Ленiнградської обл., Росiйська Феде-
рацiя, 31 листопада 1941 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 30 грудня 1941 року. Реа-
бiлiтований у 1998 роцi.    

ДЕТЛОВ Михайло Костянтинович, 1877 р. 
народження, м.Харкiв, нiмець, освiта початкова. 
Проживав у м. Стаханові, рахівник міськелектро-
станції. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 12 березня 1931 року заборонено на 
3 р. проживання в мiстах Москвi, Ленiнградi, Рос-
товi-на-Дону. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЕХТЯР Влас Никандрович, 1885 р. народ-
ження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
сторож колективних городiв робiтникiв з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЕХТЯРЕНКО Василь Павлович, 1908 р. 
народження, с.Андрiїв-Український Черняхiвського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськ-
ради, робiтник Штердресу. Донецьким обласним 
судом 19 липня 1937 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЕХТЯРЕНКО Горпина Архипiвна, 1918 р. 
народження, с.Дударi Ржищiвського р-ну Київської 
обл., українка, освiта середня. Проживала в 
с.Кам'янка Лутугинського р-ну, не працювала. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 лютого 1944 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1993 роцi.    

ДЕХТЯРЬОВ Борис Iванович, 1917 р. на-
родження, с.Дмитрiвка Снiжнянського р-ну До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у смт Мирне Краснодонського р-ну, ро-
бiтник шахти № 12. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 14 червня 1942 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЕХТЯРЬОВ Iван Антонович, 1905 р. на-
родження, с.Дубовиков Богучарського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Антрацитi, коногон шах-
ти № 28-29. Луганським обласним судом 17 лютого 
1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 7 
червня 1939 року Верховним судом УРСР справу 
повернено на дослiдування. 13 лютого 1940 року 
справу припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1940 роцi.    

ДЕХТЯРЬОВ Iван Якович, 1887 р. народ-
ження, с.Розкiшне Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у смт Успенка Луту-
гинського р-ну, колiйник шахти iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 26 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ДЄДКОВСЬКИЙ (ДIДКОВСЬКИЙ) Аль-
бiн-Альберт Гнатович, 1911 р. народження, с.Ан-
тонiвка Лiтинського р-ну Вiнницької обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Чепигiвка 
Сватiвського р-ну, тесляр радгоспу № 10. Арешто-
ваний 13 лютого 1933 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 15 березня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДЄДОВ Дмитро Петрович, 1899 р. народ-
ження, с.Червоний Жовтень Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чер-
воному Жовтнi, селянин-одноосiбник. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 27 сiчня 1931 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДЄДОВ Iван Андрiйович, 1905 р. народ-
ження, с.Дмитряшевка Хлевенського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шах-
ти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 22 вересня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДЄДОВ Никифор Григорович, 1897 р. на-
родження, смт Борiвське Попаснянського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 280 стрiлецької дивiзiї 29 серпня 1942 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1993 роцi.    

ДЄДОВ Федiр Омелянович, 1899 р. народ-
ження, с.Дмитряшевка Хлевенського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шах-
ти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
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23 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЄТОЧКА Василь Федорович, 1915 р. на-
родження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Зоринiвка 
Мiловського р-ну, вантажник пункту "Заготзерно". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 вересня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЄТОЧКА Григорiй Антонович, 1914 р. на-
родження, с.Микiльське Мiловського р-ну, украї-
нець, освiта н/вища. Проживав у м.Луганську, кур-
сант Луганської школи вiйськових пiлотiв. Вiй-
ськовим трибуналом Харкiвського вiйськового ок-
ругу 7 сiчня 1937 року засуджений до 4 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЄТОЧКА Кузьма Iванович, 1899 р. народ-
ження, с.Микiльське Мiловського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Дiброва Мiлов-
ського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ленiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЖАПАРОВ Сергiй Асанович, 1926 р. на-
родження, м.Сiмферополь, Кримська АРСР, тата-
рин, освiта вища. Проживав у м.Алчевську, худож-
ник Будинку культури металургiв. Луганським об-
ласним судом 2 жовтня 1959 року засуджений до    
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЖУМЕЛЯ Василь Степанович, 1920 р. на-
родження, с.Майдан Воловської округи Закарпат-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Первомайську, тесляр будконтори тресту "Лу-
ганськпромжитлобуд". Луганським обласним судом 
5 вересня 1952 року засуджений до 25 р. позбав-
лення волi. Верховним судом УРСР 29 сiчня 1955 
року строк покарання знижено до 10 р. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ДЖУНЬ Iван Михайлович, 1912 р. народ-
ження, м.Миргород Полтавської обл., українець, ос-
вiта середня. Проживав у м.Лисичанську, зоотехнiк 
радгоспу № 1. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЖУРА Олексiй Олексiйович, 1897 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, столяр Петровенського ди-
тячого будинку. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 жовтня 1938 року. Реабiлi-
тований у 1959 роцi.    

ДЖУРБIЙ Iван Гнатович, 1908 р. народ-
ження, Кам'янець-Подiльський р-н Хмельницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, прохiдник тресту "Шахтобуд". 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 8 квiтня 1932 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДЖУРОВ Микола Григорович, 1927 р. на-
родження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, 
росiянин, освiта середня. Проживав у Павлiвцi, 
електрослюсар шахти № 3 iм.Володарського. Особ-

ливою нарадою при МДБ СРСР 4 вересня 1948 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1990 роцi.    

ДЗЕДЗИЦЬ Йосип Iванович, 1900 р. народ-
ження, м.Алчевськ, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, помiчник директора по госп-
частинi з-ду iм.Жовтневої революцiї. Арештований 
10 липня 1938 року за звинуваченням у прина-
лежностi до правотроцькiстської органiзацiї. 24 
березня 1940 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1940 роцi.    

ДЗЕКАН Франц Миколайович, 1894 р. на-
родження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Брянка, вибiйник шахти № 12. До-
нецьким обласним судом 26 червня 1935 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Спецколегiєю 
Верховного суду УРСР 27 серпня 1935 року мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЗIК Бронiслав Степанович, 1915 р. народ-
ження, с.Соломна Сатанiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Вовко-
даєве Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу "Па-
ризька комуна". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДЗIК Кайтан (Калiтон) Миколайович,   
1887 р. народження, с.Соломна Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Голубiвка Кремiнського р-ну, тесляр к-пу "Нова 
громада". Особливою нарадою при НКВС СРСР 16 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу.  Реа-
бiлiтований у 1969 роцi.    

ДЗIК (ДЗЕК) Стах Августович, 1883 р. на-
родження, с.Соломна Сатанiвського р-ну Вiнниць-
кої обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Тецьке Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЗЮБА Валентина Василiвна, 1923 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українка, освiта середня. 
Без певного мiсця проживання i роботи. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 6 сiчня 1945 року за-
суджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1955 роцi.    

ДЗЮБА Василь Iванович, 1899 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, неписьменний. 
Проживав у Бiловодську, пастух    к-пу iм.Сталiна. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 24 жовтня 1944 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДЗЮБА Василь Тимофiйович, 1900 р. на-
родження, сл. Никаноровка Волошинського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Журавське Мiлов-
ського р-ну, тесляр радгоспу "Шахтар". Особливою 
нарадою при НКДБ СРСР 20 квiтня 1949 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1963 роцi.    
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ДЗЮБА Василь Якимович, 1894 р. народ-
ження, с.Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кудряшiвцi, рахiвник 
Рубiжанської швейної фабрики. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДЗЮБА Гнат Єлизарович, 1906 р. народ-
ження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
возiй артiлi "Ворошиловградтранс". Арештований 
25 жовтня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй дiяльностi. 25 грудня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ДЗЮБА Данило Дмитрович, 1918 р. народ-
ження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня.  На час арешту член ВКП(б). 
Вiйськовослужбовець, старший сержант протитан-
кової батареї 325 батальйону морської пiхоти. Вiй-
ськовим трибуналом Головної вiйськово-морської 
бази Чорноморського флоту 5 травня 1943 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. 12 березня 1946 
року Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 
вирок скасовано, з ув'язнення звiльнений. Реабiлi-
тований у 1946 роцi.   

ДЗЮБА Єлизар Андрiйович, 1883 р. народ-
ження, с.Дмитрiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дмитрiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 3 квiтня 1930 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЗЮБА Iван Логвинович, 1901 р. народ-
ження, с.Тарасiвка Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ван-
тажник транспортного вiддiлу тресту "Лисичанськ-
вугiлля". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
жовтня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДЗЮБА Iван Хомич, 1892 р. народження, 
смт Бiлий Колодязь Вовчанського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiлолуцьк Новопсковського р-ну, бухгалтер селищ-
ного поштового вiддiлення. Донецьким обласним 
судом 26 липня 1938 року засуджений до 7 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДЗЮБА Iлля Дмитрович, 1895 р. народ-
ження, с.Курячiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Новоспасiвка Бiло-
водського р-ну, шорник конезаводу № 87. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 серпня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДЗЮБА Iлля Iванович, 1900 р. народження, 
кол.с.Веселеньке Миколаївської сiльради Станич-
но-Луганського р-ну, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Лу-
ганську, не працював. Арештований 20 квiтня 1942 
року за звинуваченням у шпигунствi. 15 червня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДЗЮБА Микола Iванович, 1875 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, сторож залiзничної колiї 
зал.ст. Сватове. Арештований 18 грудня 1932 року 
за звинуваченням в участi у пiдготовцi повстання 
проти Радянської влади. 25 серпня 1933 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЗЮБА Никифор Якимович, 1882 р. народ-
ження, с.Дiброва Мiловського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Дiбровi, селянин-од-
ноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 квiтня 1930 року ухвалено постанову про 
вислання за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЗЮБА Павло Iванович, 1904 р. народжен-
ня, м.Сватове, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Сватовому, селянин-одноосiбник. Арешто-
ваний 31 грудня 1932 року за звинуваченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
10 сiчня 1933 року з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЗЮБА Павло Митрофанович, 1897 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, коваль к-пу "Нове життя". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЗЮБА Федiр Iванович, 1903 р. народ-
ження, с.Лозова Куп'янського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Золоте Первомайської мiськради, не працював. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi 
тилу 12 армiї 29 березня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 12 травня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЗЮБА Федiр Ликандрович, 1905 р. народ-
ження, с.Тишкiвка Маркiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Тишкiвцi, не працю-
вав. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 
1944 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЗЮБАК Арехт Iванович, 1893 р. народ-
ження, с.Великий Скнит Славутського р-ну Кам'я-
нець-Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiрюкове Свердловської мiськ-
ради, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДЗЮБАН Олександр Степанович, 1922 р. 
народження, м.Сватове, українець, освiта початко-
ва. Проживав у Сватовому, охоронник молоко-
заводу. Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 
листопада 1943 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЗЮБАН Петро Сергiйович, 1899 р. народ-
ження, с.Iвашки Полтавського р-ну Полтавської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, бухгалтер контори "Райтрансторгхар-
чу". Арештований 11 сiчня 1938 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 сiчня 1939 
року справу припинено за недоведенiстю звинува-
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чення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДЗЯДОШ Iван Васильович, 1902 р. народ-
ження, Польща, українець, освiта початкова. Про-
живав у с.Бобрикове Антрацитiвського р-ну, кол-
госпник к-пу "13-а рiчниця Жовтня". Луганським 
обласним судом 25 червня 1946 року засуджений 
до 1 р. позбавлення волi. 26 липня 1946 року Судо-
вою колегiєю у кримiнальних справах Верховного 
суду УРСР вирок скасовано, справу припинено. 
Реабiлiтований у 1946 роцi.    

ДЗЯТКЕВИЧ Iван Варфоломiйович, 1891 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, помiчник машинiста паровоза 
депо Попасна. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 лютого 1938 року засуджений до  10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 роцi.    

ДЗЯТКО Олександр Iванович, 1929 р. на-
родження, м.Бахмач Чернiгiвської обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, 
прохiдник шахти № 17. Луганським обласним су-
дом 6 червня 1949 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. 30 березня 1955 року Верховним су-
дом УРСР строк покарання знижено до 7 р. Реабi-
лiтований у 1991 роцi.    

ДЗЯТКОВСЬКИЙ Антон Францович,   
1878 р. народження, Бiлорусь, бiлорус, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, сторож зал.ст. 
Луганськ. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi 15 жовтня 1937 року засуджений до 8 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1996 роцi.    

ДЗЯУГIС Янiна Августiвна, 1892 р. народ-
ження, м.Ленiнград, Росiйська Федерацiя, литовка, 
освiта середня. Проживала в м.Луганську, завiдую-
ча технологiчним вiддiлом з-ду iм.Жовтневої ре-
волюцiї. Особливою нарадою при НКВС СРСР 22 
лютого 1938 року засуджена до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1952 роцi.    

ДИБКО Iван Антонович, 1914 р. народ-
ження, с.Шульгинка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, вагонник шахти № 21. 
Вiйськовим трибуналом 13 армiї 16 вересня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

ДИБКО Iван Левович, 1897 р. народження, 
с.Веприк Гадяцького р-ну Полтавської обл., украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Первомайську, 
головний бухгалтер з-ду iм.К.Маркса. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДИБЛЯ Федiр Єгорович, 1914 р. народжен-
ня, с.Новолюбiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав на х. Єлань, Тара-
совський р-н Ростовської обл., Росiйська 
Федерацiя, робiтник пiщаного кар'єру. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 29 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИБОВА Парасковiя Семенiвна, 1880 р. на-
родження, с.Веселе Старобiльського р-ну, українка, 

освiта початкова. Без певного мiсця проживання, 
черниця. Постановою Особливої наради при Коле-
гiї ДПУ УРСР вiд 2 квiтня 1930 року вислана за 
межi України. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ДИБТАН Андрiй Григорович, 1899 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Вiйськовослужбовець, рядовий 4/264 гармат-
но-артилерiйського полку резерву Головнокоман-
дування. Вiйськовим трибуналом  1 ударної армiї 3 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДИБТАН Якiв Гаврилович, 1900 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, возiй кооперативу 
"Електроробiтник". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 20 сiчня 1933 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИВАК Юхим Корнiйович, 1910 р. народ-
ження, с.Батуровка Красногорського р-ну Орловсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, чорнороб ко-
вальського цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. До-
нецьким обласним судом 25 жовтня 1936 року за-
суджений до 4 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДИКАЛОВ Прохор Прокопович, 1893 р. на-
родження, с.Загребайловка Богучарського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, ро-
бiтник радгоспу № 1. Судовою „трійкою” при Ко-
легiї ДПУ УРСР 14 лютого 1934 року засуджений 
до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 ро-
цi.    

ДИКАЛОВИЧ (ДИКОЛОВИЧ) Гнат Федо-
рович, 1900 р. народження, Польща, бiлорус, освiта 
початкова. Проживав у смт Фрунзе Слов'яно-
сербського р-ну, машинiст паровоза депо Сен-
тянiвка. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 23 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ДИКАЛОВИЧ Павло Федорович, 1908 р. 
народження, Сокальський р-н Львiвської обл., по-
ляк, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе 
Слов'яносербського р-ну, помiчник машинiста депо 
Сентянiвка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
28 вересня 1938 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИКАНОВ Андрiй Федорович, 1903 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у Луган-
ську, комiрник контори тресту їдалень. Арештова-
ний 4 липня 1941 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 25 серпня 1941 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1941 роцi.    

ДИКАНЬ Митрофан Пилипович, 1911 р. на-
родження, с.Хоменкове Друге Бiлокуракинського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав за мiс-
цем народження, робiтник 10-ї буддiльницi залiз-
ничної магiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" 
УНКВС по Московськiй обл., Росiйська Федерацiя, 
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11 березня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 20 березня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДИКАРЬОВ Василь Максимович, 1893 р. 
народження, с.Красне Уколовського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Луганську, продавець кiоску 
артiлi "Червоний кондитер". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИКАРЬОВ Григорiй Костянтинович,  
1905 р. народження, кол.с.Табаївка Новоолександ-
рiвської сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснян-
ського р-ну, робiтник крейдяного кар'єру Лисичан-
ського з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДИКАРЬОВ Тимофiй Iванович, 1897 р. на-
родження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, українець, освiта почат-
кова. Проживав у смт Вовчоярiвка Попаснянського 
р-ну, робiтник крейдяного кар'єру Лисичанського  
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 19 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДИКИЙ Антон Титович, 1882 р. народжен-
ня, с.Червона Поляна Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Маломи-
колаївка Антрацитiвського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 23 березня 1933 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИКИЙ Iван Михайлович, 1867 р. народ-
ження, с.Преображенне Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Преобра-
женному, без певних занять. Народним судом 
Троїцького р-ну 1 серпня 1933 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДИКОВ Антон Iванович, 1904 р. народжен-
ня, с.Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Нижнiй Га-
расимiвцi, рахiвник к-пу iм.Петровського. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 26 
сiчня 1945 року засуджений до 8 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДИКОВ Василь Онисимович, 1899 р. народ-
ження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського      
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньогарасимiвцi, бджоляр к-пу iм.Петровського. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ДИКОВ Гурiй Iванович, 1892 р. народжен-
ня, с.Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, 
рахiвник техбази тресту "Краснодонвугiлля". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1957 роцi.    

ДИКОВ Дмитро Архипович, 1896 р. народ-
ження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, 

росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньо-
шевирiвцi, рахiвник "Сiльгосппостачу". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДИКОВ Iван Архипович, 1884 р. народ-
ження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського      
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, десятник служби вентиляцiї шахти 
№ 18 iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 травня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ДИКОВ Iван Григорович, 1884 р. народ-
ження, с.Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньо-
шевирiвцi, скарбник артiлi "Червоний Жовтень". 
Репресований двiчi. Особливою нарадою при Коле-
гiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року засуджений до   
3 р. позбавлення волi. 7 вересня 1937 року "трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiдно у 1989 i 1963 
роках. 

ДИКОВ Iван Гурiйович, 1926 р. народжен-
ня, с.Верхньошевирiвка Краснодонського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Верхньоше-
вирiвцi, без певних занять. Арештований 15 квiтня 
1942 року за звинуваченням у приналежностi до 
бандитсько-терористичної групи. 11 червня 1942 
року виправданий Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДИКОВ Iван Пилипович, 1892 р. народжен-
ня, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у Таловому, селянин-
одноосiбник."Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
26 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДИКОВ Iлля Iванович, 1882 р. народження, 
м.Краснодон, українець, освiта початкова. Про-
живав у Краснодонi, робiтник шахти № 21. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
22 липня 1943 року засуджений до 15 р. позбав-
лення волi.  Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДИКОВ Микола Георгiйович, 1898 р. народ-
ження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського      
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Верх-
ньогарасимiвцi, дiльничний iнспектор "Наргосп-
облiку". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

ДИКОВ Олександр Тимофiйович, 1898 р. 
народження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонсь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхньогарасимiвцi, крiпильник шахти № 2 "Iзва-
рине". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1960 роцi.    

ДИКОВ Павло Вiльгельмович, 1893 р. на-
родження, к.Людвикiвка Новоград-Волинського    
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Тепле Станично-Луганського р-ну, сто-
ляр к-пу iм.XVII партз'їзду. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ДИКОВ Степан Сидорович, 1897 р. народ-
ження, смт Талове Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Таловому, коваль-
приватник. Особливою нарадою при Колегiї ДПУ 
УРСР 13 сiчня 1930 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИКОВ Федiр Архипович, 1900 р. народ-
ження, с.Верхньогарасимiвка Краснодонського      
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у смт 
Iзварине Краснодонської мiськради, колiйний на-
глядач 12 дистанцiї колiї Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi. Арештований 25 квiтня 1935 року за зви-
нуваченням у проведеннi антирадянської агiтацiї. 2 
червня 1935 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДИКУСАР Михайло Васильович, 1904 р. 
народження, с.Янчелово Вознесенського р-ну Ми-
колаївської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Луганську, слюсар з-ду № 7. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 липня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДИКУСАРОВ Григорiй Омелянович,    
1903 р. народження, м.Луганськ, українець, непись-
менний. Проживав у м.Лутугине, колiйний брига-
дир зал.ст. Лутугине. Арештований 24 березня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 12 лю-
того 1944 року Особливою нарадою при НКВС 
СРСР мiрою покарання визначено строк поперед-
нього ув'язнення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДИЛЕВСЬКА Олена Михайлiвна, 1883 р. 
народження, м.Полтава, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Лисичанську, домогосподарка. 
Арештована 8 лютого 1931 року за звинуваченням 
у шпигунськiй дiяльностi. 20 квiтня 1931 року 
звiльнена пiд пiдписку про невиїзд. Реабiлiтована у 
1997 роцi.    

ДИЛЕВСЬКИЙ Сергiй Олександрович, 
1894 р. народження, м.Москва, Росiйська Федера-
цiя, росiянин, освiта н/вища. Проживав у м.Ли-
сичанську, завiдуючий тарифно-нормувальним бю-
ро тресту "Енергобуд". "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 26 травня 1931 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИМА Андрiй Венедиктович, 1907 р. народ-
ження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Жовте Сло-
в'яносербського р-ну, селянин-одноосiбник. Доне-
цьким обласним судом 9 липня 1937 року засуд-
жений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1968 роцi.    

ДИМА Вiра Вiкторiвна, 1888 р. народження, 
с.Пахалiвка Слов'яносербського р-ну, українка, не-
письменна. Проживала в Пахалiвцi, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 27 липня 1944 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ДИМА Михайло Георгiйович, 1922 р. народ-
ження, с.Могурянка, Бессарабiя, молдаванин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 390 за-

пасного стрiлецького полку. До призову проживав 
у м.Свердловську. Вiйськовим трибуналом 10 за-
пасної стрiлецької бригади Пiвденно-Захiдного 
фронту 21 березня 1942 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.  

ДИМИТРАКI Iван Павлович, 1883 р. народ-
ження, с.Привiльне Цебрикiвського р-ну Одеської 
обл., грек, освiта початкова. Проживав у м.Луган-
ську, комiрник з-ду iм.Жовтневої революцiї. Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 лютого 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДИМОВ Аркадiй Якович, 1882 р. народжен-
ня, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, робiт-
ник госпчастини мiської органiзацiї товариства 
Червоного Хреста. Судовою "трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 22 сiчня 1933 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИМОВ Михайло Георгiйович, 1902 р. на-
родження, с.Зеленiвка Приморського р-ну Днiпро-
петровської обл., болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, токар-шлiфувальник новопа-
ровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ДИМЧУК (ДЕМЧУК) Дмитро Михайло-
вич, 1910 р. народження, с.Троєщина Полонського 
р-ну Кам'янець-Подiльської обл., українець, освiта 
середня.  На час арешту член ВКП(б). Вiйськово-
службовець, начальник ветеринарної служби 14 
стрiлецької бригади 7 армiї. До призову в армiю 
проживав у смт Маркiвка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Українського округу 4 липня 1943 
року засуджений до розстрiлу. 22 липня 1943 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР роз-
стрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1958 роцi.   

ДИНЄЄВ Iван Михайлович, 1911 р. народ-
ження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта вища. Проживав у Зимогiр'ї, не пра-
цював. Арештований 2 червня 1935 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 4 лис-
топада 1935 року справу припинено за недове-
денiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДИНЄЄВ Iван Порфирович, 1913 р. народ-
ження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, украї-
нець, освiта н/середня. Проживав у Зимогiр'ї, гiр-
ничий майстер Зимогiр'ївського рудоуправлiння. 
Судом виправно-трудових таборiв i колонiй МВС 
СРСР 29 серпня 1949 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 4 квiтня 1951 року Верховним 
судом СРСР мiру покарання знижено до 7 р. Реа-
бiлiтований у 1998 роцi.    

ДИНЄЄВ Михайло Матвiйович, 1888 р. на-
родження, м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Зимогiр'ї, 
приймальник пункту "Заготзерно". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 20 жовтня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. 25 сiчня 1939 
року Прокуратурою Луганської обл. вирок ска-
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совано, справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний у 
1939 роцi.    

ДИННИК Василь Васильович, 1880 р. на-
родження, х. Єлисаветин, Вiльховатський р-н Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Сватове, робiтник зал.ст. Сватове. Особли-
вою "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДИРЕЧИН Кiндрат Олексiйович, 1896 р. 
народження, с.Куликовка Михайловського р-ну Во-
ронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, шофер 
пожежної охорони з-ду iм.Артема. Луганським об-
ласним судом 19 лютого 1948 року засуджений до  
7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДИРЗIНЬ Якiв Юрiйович, 1889 р. народ-
ження, Латвiя, латиш, освiта початкова. Проживав 
у м.Красний Луч, коваль рудоремонтного з-ду. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 13 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДИРКА Франц Адамович, 1885 р. народ-
ження, Польща, поляк, неписьменний. Проживав у 
с.Донцiвка Новопсковського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
16 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИРКО Дар'я Петрiвна, 1882 р. народження, 
с.Денисовка, Курська обл., Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта початкова.  Член ВКП(б) у 1932-
1937 рр. Проживала у с.Березiвське Попаснянсь-
кого р-ну, домогосподарка. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджена до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДИРКО Микола Захарович, 1914 р. народ-
ження, м.Кiровськ, бiлорус, освiта початкова. Про-
живав у Кiровську, не працював. Репресований 
двiчi. Арештований 11 квiтня 1935 року за звинува-
ченням у шпигунствi. 17 червня 1935 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1995 i 1992 роках. 

ДИСЬКИЙ Степан Антонович, 1890 р. на-
родження, с.Кирикiвка Охтирського р-ну Сумської 
обл., українець, освiта середня. Проживав у м.Пет-
ровське Краснолуцької мiськради, гiдротехнiк з-ду 
№ 59. Арештований 16 листопада 1937 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 5 грудня 
1937 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДИТМАН Володимир Олександрович,  
1888 р. народження, Бессарабiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у м.Перевальську, завiдуючий бю-
ро технiки безпеки Паркомунiвського рудоуп-
равлiння. Арештований 20 березня 1928 року за 
звинуваченням у шкiдництвi. 2 червня 1928 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДИХА Iван Миколайович, 1900 р. народ-
ження, с.Жищинцi Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Пре-
ображенне Сватiвського р-ну, робiтник на будiв-
ництвi залiзничної магiстралi Москва-Донбас. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ДИЧЕНКО Альберт Миколайович, 1919 р. 
народження, с.Михайлiвка, Чернiгiвська обл., ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
конюх артiлi "Донбуд". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 сiчня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДИШЛОВ Олексiй Якович, 1911 р. народ-
ження, с.Пiдмогильне Знам'янського р-ну Одеської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, слюсар 
Штердресу. Арештований 13 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 28 
лютого 1933 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДIАКАНОВИЧ Володимир Iванович,    
1894 р. народження, с.Слободзея Кагульського по-
вiту, Молдова, молдаванин, освiта вища. Проживав 
у м.Луганську, начальник лабораторiї мiськелект-
ромережi. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 9-10 квiтня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 
роцi.    

ДIАТЬЯНЦ Якiв (Акоп) Петрович, 1889 р. 
народження, Туреччина, вiрмен, освiта початкова. 
Проживав у м.Алчевську, завiдуючий бакалiйною 
групою мiськхарчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДIВЕРТ Едгард Готлiбович, 1906 р. народ-
ження, к.Стара Буда Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Єпi-
фанiвка Кремiнського р-ну, коваль к-пу "Нове жит-
тя". Особливою нарадою при НКВС СРСР 10 сiчня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДIВЕРТ Iонатан Готлiбович, 1894 р. народ-
ження, к.Стара Буда Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець. Проживав у с.Боровеньки Кремiнсь-
кого р-ну, тесляр к-пу "Комiнтерн". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДIДЕНКО Андрiй Микитович, 1911 р. на-
родження, м.Кiровськ, українець, неписьменний. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 58 механiзованої 
бригади 2 танкового корпусу. Арештований 11 
червня 1943 року за звинуваченням у причетностi 
до агентури нiмецької розвiдки. 2 серпня 1943 року 
справу припинено за неосуднiстю звинувачуваного, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДIДЕНКО Володимир Михайлович, 1919 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 50 армiйського 
запасного полку. Був притягнутий до вiдповiдаль-



Назвемо всіх поіменно 
 

 675

ностi за пiдозрою у намiрi перейти на бiк ворога, 
що в ходi слiдства не було доведено. 9 листопада 
1942 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДIДЕНКО Данило Сергiйович, 1911 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Пере-
вальську, крiпильник шахти № 10 iм.Артема. 
Арештований 20 липня 1938 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 28 грудня 1938 року спра-
ву припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ДIДЕНКО Євген Вiкторович, 1895 р. народ-
ження, смт Новосвiтлiвка Краснодонського  р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Новосвiт-
лiвцi, колгоспник к-пу "Нове життя". Арештований 
27 сiчня 1933 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 21 лютого 1933 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДIДЕНКО Iван Якович, 1910 р. народження, 
с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у с-щi Спiрне Попас-
нянського р-ну (згодом Артемiвського р-ну До-
нецької обл.), робiтник радгоспу "Спiрне". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ДIДЕНКО Iларiон Микитович (Никифоро-
вич), 1888 р. народження, с.Березiвське Попаснян-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у Березiвському, не працював. Вiйськовим трибуна-
лом вiйськ НКВС Луганської обл. 29 червня 1942 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДIДЕНКО Йосип Олександрович, 1915 р. 
народження, с.Бригадирiвка Балаклiйського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Алчевську, рахiвник головної бухгалтерiї 
хiмзаводу № 19. Донецьким обласним судом 27 
лютого 1935 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДIДЕНКО Максим Захарович, 1887 р. на-
родження, м.Бутурлiновка Бутурлiновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, шкi-
ряний майстер при штабi спецбудiвництва. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 2 жовтня 1942 ро-
ку засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ДIДЕНКО Михайло Андрiйович, 1909 р. на-
родження, с.Кримське Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Кримському, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 25 травня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

ДIДЕНКО Нiна Андрiївна, 1923 р. народ-
ження, м.Ровеньки, українка, освiта початкова. 
Проживала в Ровеньках, не працювала. Арештована 
4 березня 1943 року за звинуваченням в анти-

радянських висловлюваннях. 17 серпня 1944 року 
справу припинено за недостатнiстю матерiалiв для 
притягнення до суду, з-пiд варти звiльнена.  Реабi-
лiтована у 1994 роцi.    

ДIДЕНКО Семен Тимофiйович, 1882 р. на-
родження, с.Попiвка Бердянського р-ну Запорiзької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, асенiзатор шахти № 17-бiс. Судо-
вою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 
1934 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДIДЕНКО Сергiй Васильович, 1882 р. на-
родження, м.Старобiльськ, українець, освiта вища. 
Проживав у Старобiльську, викладач Старобiль-
ської педшколи. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 21 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIДЕНКО Сергiй Матвiйович, 1881 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Арте-
мiвську Перевальського р-ну, крiпильник шахти   
№ 10 iм.Артема. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIДЕНКО Степан Олексiйович, 1899 р. на-
родження, смт Бiловодськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, вантажник хлiбо-
заводу № 2. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 3 червня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1969 роцi.    

ДIДИК Тимофiй Устинович, 1903 р. народ-
ження, с.Красилiв Антонинського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, слюсар депо Попасна. Ареш-
тований 3 сiчня 1938 року за звинуваченням у 
шкiдництвi на залiзничному транспортi. 25 сiчня 
1939 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для  притягнення до суду, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДIДИЧЕНКО Iван Сергiйович, 1907 р. на-
родження, с.Павленкове Новопсковского р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Павлен-
ковому. Арештований 22 сiчня 1943 року за зви-
нуваченням у тому, що пiд час окупацiї був ста-
ростою сiльуправи. 5 серпня 1943 року справу при-
пинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДIДОВ Дмитро Степанович, 1911 р. народ-
ження, смт. Борiвське Попаснянського р-ну, украї-
нець, неписьменний. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, машинiст електровоза шахти 
№ 1-2 " Гiрська ". Арештований 5 липня 1938 року 
за звинуваченням у шпигунствi. 4 квiтня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю злочинних дiй, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДIДОВ Яким Андрiйович, 1895 р. народ-
ження, с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiлуватцi, селянин-
одноосiбник. Арештований 11 квiтня 1932 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 
1932 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1932 роцi.    
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ДIДОВА Парасковiя Данилiвна, 1903 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, не працювала. Арештована 22 червня 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 2 серпня 1943 року виправдана Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлi-
тована у 1943 роцi.    

ДIДОШАК Iван Йосипович, 1893 р. народ-
ження, м.Калуш Калуського р-ну Iвано-Франкiв-
ської обл., чех, освiта вища. Проживав у м.Крас-
нодонi, бухгалтер житлового вiддiлу шахти №1. 
Репресований двiчi. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 сiчня 1934 року вис-
ланий на 3 р. за межi України. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 3 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIЗНАЙ Нiсан Семенович, 1906 р. народ-
ження, Iран, iранець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, чистильник взуття артiлi "Промпо-
бут". Донецьким обласним судом 8 березня 1939 
року засуджений до 6 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1992 роцi.    

ДIК Ернст Дмитрович, 1913 р. народження, 
с.Гайове Лутугинського р-ну, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у Гайовому, колгоспник к-пу "Ком-
iнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 5 
вересня 1942 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1960 роцi.    

ДIК Iван Дмитрович, 1909 р. народження, 
с.Гайове Лутугинського р-ну, нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у Гайовому, колгоспник к-пу "Ком-
iнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДIК Фрiдрiх Дмитрович, 1917 р. народжен-
ня, с.Гайове Лутугинського р-ну, нiмець, освiта по-
чаткова. Проживав у Гайовому, колгоспник к-пу 
"Комiнтерн". Особливою нарадою при НКВС СРСР 
21 квiтня 1943  року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДIК Якiв Iванович, 1901 р. народження, Мо-
лочанський р-н Днiпропетровської обл., нiмець, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, бухгалтер 
619-ї шляхоексплуатацiйної дiльницi. Лiнiйним су-
дом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 24 липня 1937 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДIКАНЬ Август Андрiйович, 1888 р. народ-
ження, Пулинський р-н Київської обл., нiмець, 
освiта початкова. Проживав у с.Кам'янка Ново-
псковського р-ну, колгоспник к-пу "Червоний пра-
пор". Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 10 р.   позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIЛЬБЕК Людвiг Германович, 1890 р. на-
родження, Латвiя, латиш, освiта вища. Проживав у 
м.Рубiжне, iнженер-дослiдник Центральної лабо-
раторiї хiмкомбiнату. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДIЛЬК Гуго Якович, 1909 р. народження,    
с-ще Довсун Чограйського р-ну Ставропольського 
краю, Росiйська Федерацiя, нiмець, освiта середня. 
Проживав у м.Рубiжне, студент Рубiжанського хi-
мiко-технологiчного iнституту. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДIМОВ Петро Костянтинович, 1896 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у с.Березiвське Попаснянського р-ну, го-
родник к-пу "Донбас". Арештований 11 лютого 
1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
контрреволюцiйної органiзацiї. 15 сiчня 1939 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.  

ДIНКЕЛЬ Данило Оттович, 1908 р. народ-
ження, с.Пришиб Молочанського р-ну Днiпропет-
ровської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, десятник артiлi возiїв "Листранс". 
Донецьким обласним судом 2 грудня 1935 року за-
суджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

ДIНКЕЛЬ Олександр Оттович, 1905 р. на-
родження, с.Пришиб Молочанського р-ну Днiпро-
петровської обл., нiмець, освiта середня. Проживав 
у м.Лисичанську, керiвник групи будiвельникiв     
з-ду "Донсода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIОНИСЬЄВ (ДЕОНIСЬЄВ) Сергiй Степа-
нович, 1884 р. народження, м.Луганськ, українець, 
освiта вища. Проживав у м.Алчевську, ветлiкар 
радгоспу "Лиман". "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Вирок виконано 8 жовтня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1964 роцi.    

ДIОРДИЦЯ Гарасим Терентiйович, 1880 р. 
народження, м.Луганськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Луганську, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 27 
квiтня 1931 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIОРДИЦЯ Iван Тимофiйович, 1885 р. на-
родження, с.Кошниця, Молдова, молдаванин, освi-
та початкова. Проживав у смт Новоайдар, служи-
тель релiгiйного культу. Особливою нарадою при 
Колегiї ДПУ УРСР 16 березня 1930 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДIТКОВСЬКИЙ Станiслав Iванович,    
1896 р. народження, Польща, поляк, освiта почат-
кова. Проживав у м.Лисичанську, майстер склоза-
воду "Пролетар". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДIТМАН Альберт Генрiхович, 1903 р. на-
родження, с.Новороманiвка Новоград-Волинського 
р-ну  Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Особливою нара-
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дою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIТМАН Генрiх Михайлович, 1881 р. на-
родження, с.Нова Романiвка Новоград-Волинського 
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у смт Петрiвка Станично-Луганського   р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIТМАН Едуард Генрiхович, 1908 р. народ-
ження, с.Юзефiвка Новоград-Волинського р-ну  
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у смт Петрiвка Станично-Луганського   р-ну, перу-
кар. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 груд-
ня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДIТМАН Рудольф Карлович, 1900 р. народ-
ження, с.Нова Романiвка Новоград-Волинського   
р-ну  Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Золотарiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу "Гiрник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДIТРIХ Йосип Йосипович, 1899 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, робiтник текстильної 
фабрики. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлi-
тований у 1958 роцi.    

ДIТРIХ Казимир Йосипович, 1898 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, поляк, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, бухгалтер буфету зал. 
ст.Луганськ. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.    

ДIТРIХ Леонiд Йосипович, 1911 р. народ-
ження, м.Луганськ, поляк, освiта початкова. Про-
живав у Луганську, бухгалтер їдальнi № 62. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 29 сiчня 1938 ро-
ку засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1956 роцi.    

ДIЦ Василь Гаврилович, 1906 р. народжен-
ня, Румунiя, румун, освiта початкова. Проживав у 
м.Попасна, слюсар з-ду iм.К.Маркса. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1939 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДIЯК Павло Йосипович, 1909 р. народжен-
ня, с.Гречана Проскурiвського р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у смт 
Троїцьке, техпрацiвник Троїцького райвиконкому. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 4 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДIЯК Ярданко Iванович, 1890 р. народжен-
ня, с.Канiвка Волочиського р-ну Вiнницької обл., 
поляк, освiта початкова. Проживав у с.Олексiївка 
Новоайдарського р-ну, колгоспник  к-пу iм.XVII 
партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДЛИННА Марiя Василiвна, 1904 р. народ-
ження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Новомикiль-
ському, не працювала. Луганським обласним судом 
9 квiтня 1946 року засуджена до  10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДЛИННИЙ Панас Корнiйович, 1901 р. на-
родження, с.Новомикiльське Мiловського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Новоми-
кiльському, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДЛУГАШ Владислав Фелiксович, 1905 р. 
народження, с.Половецьке Бердичiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у м.Лисичанську, запальник шахти iм.Крупської. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЛУГАШЕВСЬКИЙ Леонiд Гнатович, 
1893 р. народження, Польща, поляк, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, маляр госпчастини 
окружної лiкарнi. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 10 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ Iван Аполлiнарiйо-
вич, 1893 р. народження, м.Попасна, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Попаснiй, машинiст па-
ровоза депо Попасна. Лiнiйним судом Донецької 
залiзницi 15 вересня 1936 року засуджений до 4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДМИТРЕВСЬКИЙ (ДМИТРIЄВСЬКИЙ) 
Микола Олександрович, 1874 р. народження, 
с.Криворiжжя Постишевського р-ну  Донецької 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Ар-
темiвську Перевальського р-ну, без певних занять. 
Арештований 15 серпня 1937 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. В ходi слiдства про-
вину не було доведено. 7 лютого 1939 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1939 роцi.    

ДМИТРЕНКО Архип Павлович, 1897 р. на-
родження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, трак-
торист к-пу "Червона нива". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДМИТРЕНКО Iван Макарович, 1917 р. на-
родження, м.Свердловськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Свердловську, не працював. 
Арештований 9 березня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 бе-
резня 1943 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.   

ДМИТРЕНКО Петро Спиридонович,     
1881 р. народження, м.Сватове, українець, освiта 
початкова. Проживав у Сватовому, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 13 лютого 1931 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ДМИТРЕНКО Роман Миколайович, 1872 р. 
народження, с.Олексiївка Артемiвського р-ну  До-
нецької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Суходiл Слов'яносербського р-ну, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДМИТРЕНКО Якiв Дмитрович, 1895 р. на-
родження, с.Зелекiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Зелекiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 10 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДМИТРIЄВ Антон Спиридонович, 1911 р. 
народження, с.Старий Комар Великоянисольського 
р-ну  Донецької обл., грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Стахановi, вахтер хiмзаводу № 1. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 15 лютого 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1959 роцi.    

ДМИТРIЄВ Василь Михайлович, 1905 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, кол-
госпник к-пу iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ДМИТРIЄВ Євген Васильович, 1875 р. на-
родження, кол. с.Рилiвка Лутугинського р-ну, ро-
сiянин, неписьменний. Проживав у смт Iванiвка 
Антрацитiвського р-ну, сторож райспоживспiлки. 
Був притягнутий до вiдповiдальностi за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї.  8 сiчня 1942 року 
виправданий Вiйськовим трибуналом 383 стрiлець-
кої дивiзiї. Реабiлiтований у 1942 роцi.    

ДМИТРIЄВ Iван Артемович, 1893 р. народ-
ження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Слов'яносербську, директор 
радгоспу "Червоний Лиман". Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 23 жовтня 1944 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1955 роцi.    

ДМИТРIЄВ Iван Семенович, 1898 р. народ-
ження, с.Сиротине Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Сиротиному, селя-
нин-одноосiбник. Арештований 18 травня 1932 ро-
ку за звинуваченням у проведеннi антирадянської 
агiтацiї. 8 вересня 1932 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДМИТРIЄВ Iлля Олександрович, 1902 р. 
народження, м.Марiуполь  Донецької обл., грек, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, стар-
ший iнспектор районного вiддiлення Держстраху. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1968 роцi.    

ДМИТРIЄВ Митрофан Андрiйович, 1893 р. 
народження, с.Сиротине Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Сиротиному, 
швець к-пу iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по 

Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ДМИТРIЄВ Олексiй Антонович, 1912 р. на-
родження, с.Новоселовка Iвнянського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Алчевську, бригадир вiддiлу 
навантаження-розвантаження з-ду iм.Ворошилова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДМИТРIЄВ Пилип Iванович, 1897 р. народ-
ження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у Сиротиному, колгоспник 
к-пу iм.Будьонного. Арештований 13 сiчня 1933 
року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяль-
ностi. 5 травня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1995 
роцi.    

ДМИТРIЄВ Якiв Семенович, 1895 р. народ-
ження, с.Сиротине Троїцького р-ну, росiянин, не-
письменний. Проживав у Сиротиному, селянин-
одноосiбник. Арештований 2 травня 1931 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 20 травня 
1931 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДМИТРIЄВА Меланiя Андрiївна, 1916 р. 
народження, с.Маловозсiятське Єланецького р-ну 
Одеської обл., росiянка, освiта початкова. Прожи-
вала в смт Новоайдар, пiд час окупацiї селища пра-
цювала кухарем в їдальнi нiмецької комендатури. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 жовтня 
1943 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

ДМИТРIЄНКО Степан Микитович, 1898 р. 
народження, м.Свердловськ, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у Свердловську, робiтник лiс-
ного складу шахти iм.Войкова. Репресований двiчi. 
Донецьким обласним судом 7 травня 1936 року 
засуджений до 8 р.   позбавлення волi. 26 листопада 
1949 року Особливою нарадою при МДБ СРСР 
ухвалено постанову про вислання за межi України. 
Реабiлiтований вiдповiдно у 1990 i 1989 роках. 

ДМИТРIЄНКО Юхим Дмитрович, 1908 р. 
народження, с.Наталiвка Пирятинського р-ну  Пол-
тавської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Вовчоярiвка Попаснянського р-ну, комiр-
ник крейдяного кар'єру Лисичанського з-ду "Дон-
сода". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1958 роцi.    

ДНIПРОВСЬКА Марiя Андрiївна, 1903 р. 
народження, с.Шенфельд, Куйбишевська обл., Ро-
сiйська Федерацiя, нiмкеня, неписьменна. Прожи-
вала в смт Софiївський Краснолуцької мiськради, 
вiдкатниця шахти № 10. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 26 серпня 1944 року засуджена до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ДОБЖАНСЬКИЙ (ДОВЖИНСЬКИЙ) Ста-
нiслав Григорович, 1895 р. народження, с.Рад-
Болярка Пулинського р-ну  Київської обл., поляк, 
освiта початкова. Проживав у с.Климiвка Кремiн-
ського р-ну, колгоспник к-пу "Зоря комунiзму". 
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Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 25 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДОБИТКА (ДОБИТКО) Iларiон Фокович, 
1888 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Нижньому, селянин-одноосiбник. Артемiвським ок-
ружним судом 10-17 сiчня 1929 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1998 роцi.    

ДОБИТКО Микола Антонович, 1916 р. на-
родження, м.Первомайськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Первомайську, вагар зал. ст. Вар-
варопiлля. Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької за-
лiзницi 13 квiтня 1935 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОБРИДНЬОВ Федот Романович, 1892 р. 
народження, смт Бiрюкове Свердловської мiськра-
ди, українець, освiта початкова. Проживав у Бi-
рюковому, колгоспник к-пу iм.Чапаєва. 9 березня 
1932 року вiдiбрано пiдписку про невиїзд: звину-
вачувався у приналежностi до контрреволюцiйної 
органiзацiї. 11 липня  1932 року справу припинено 
за недостатнiстю матерiалiв  для притягнення до 
суду, пiдписку про невиїзд анульовано. Реабiлiто-
ваний у 1932 роцi.    

ДОБРИКОВ Антон Степанович, 1920 р. на-
родження, с.Губаново Лiвенського р-ну Орловської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Стахановi, коногон шахти 
iм.Сталiна. Арештований 8 жовтня 1941 року за 
звинуваченням в контрреволюцiйному саботажi. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 29 березня 1948 року 
справу припинено. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОБРИНIН Василь Iванович, 1882 р. народ-
ження, с.Сошки Дрязгiнського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня.  
На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Ро-
веньки, гiрничий майстер шахти Ровенькiвського 
змiшторгу. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 24 червня 1944 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОБРИНIН Гаврило Григорович, 1883 р. 
народження, х. Балдиж, Дмитровський р-н Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин. Проживав у 
м.Луганську, статистик цегельного з-ду. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 9 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1988 роцi.    

ДОБРИНIН Дмитро Дмитрович, 1899 р. на-
родження, с.Мiллерово Матвєєво-Курганського     
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве 
Краснолуцької мiськради, рахiвник центральної 
механiчної майстернi шахти № 13. Репресований 
двiчi. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 
1933 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 5 
листопада 1949 року арештований як такий, що 
вiдбував покарання за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 24 сiч-
ня 1950 року справу припинено, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований вiдповiдно у 1961 i 1950 
роках. 

ДОБРИНIН Петро Андрiйович, 1904 р. на-
родження, ст-ця Распопiнська Клєтського р-ну Вол-
гоградської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, за-
вiдуючий вiйськовим вiддiлом райвиконкому. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 7-8 березня 1933 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 23 
червня 1935 року "трiйкою" при НКВС УРСР строк 
покарання знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОБРИНСЬКИЙ Василь Андрiйович,   
1889 р. народження, м.Луганськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Луганську, слюсар модель-
ного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1974 
роцi.    

ДОБРИНЬКИЙ Пилип Микитович, 1903 р. 
народження, с.Краснянка Ладомировського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Проживав у с.Розспасiївка Тро-
їцького р-ну, не працював. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 19 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 24 жовт-
ня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДОБРИЦЬКИЙ Василь Матвiйович,     
1912 р. народження, с.Первомайськ Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у с.Бi-
леньке Краснодонського р-ну, дiльничний механiк 
Краснодонської МТС. Арештований 20 березня 
1943 року за звинуваченням у пособництвi нi-
мецьким окупантам. 25 березня  1944 року справу 
припинено за смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ДОБРИЦЬКИЙ Володимир Семенович, 
1884 р. народження, ст-ця Ушаковка Тарасовського 
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
кравець у вiйськовому госпiталi. Арештований 25 
жовтня 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 21 листопада 1942 року справу 
припинено за вiдсутнiстю складу злочину. Реабi-
лiтований у 1942 роцi.    

ДОБРИЦЬКИЙ Дмитро Терентiйович,  
1886 р. народження, с.Первомайськ Бiловодського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пер-
вомайську, завiдуючий племчастиною к-пу iм.Бу-
дьонного. 28 березня 1933 року порушено справу за 
звинуваченням у саботажi. 8 липня 1933 року спра-
ву припинено за малозначнiстю. Реабiлiтова-ний у 
1933 роцi.    

ДОБРИЦЬКИЙ Iван Петрович, 1903 р. на-
родження, с.Первомайськ Бiловодського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
котельник з-ду iм.Косiора. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ДОБРОВ Костянтин Трохимович, 1902 р. 
народження, м.Стаханов, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Красний Луч, директор пiдсобного 
радгоспу Петровського з-ду № 59. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 1938 року 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1992 
роцi.    

ДОБРОВ Микола Юхимович, 1899 р. народ-
ження, с.Картушине Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ря-
довий 35 санiтарної автороти. Вiйськовим трибуна-
лом 18 армiї 25 лютого 1943 року засуджений до    
6 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОБРОВ Юхим Iванович, 1875 р. народжен-
ня, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Мiусинську, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ОДПУ 13 сiчня 1930 року ухвалено постанову 
про вислання за межi України. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКА Василина Хомiвна, 
1915 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українка, неписьменна. Проживала в 
Нижньому, чорнороб вiддiлу робiтничого постачан-
ня тресту "Лисичанськвугiлля". Вiйськовим трибу-
налом 349 стрiлецької дивiзiї 9 липня 1942 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1990 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКА Марiя Йосипiвна,  
1883 р. народження, с.Нарцизiвка Пулинського      
р-ну  Київської обл., полька, неписьменна. Прожи-
вала в с.Калмикiвка Старобiльського р-ну, кол-
госпниця к-пу "Червоний орач". Арештована 4 
листопада 1937 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 21 сiчня 1938 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
вана у 1995 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Василь Якович,  
1917 р. народження, с.Нова Астрахань Кремiнсько-
го р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськово-
службовець, рядовий 964 стрiлецького полку. 13 
вересня 1941 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
засуджений до розстрiлу. Страчений 2 жовтня 1941 
року. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Володимир Павло-
вич, 1924 р. народження, с.Курячiвка Старобiль-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у м.Зоринську Перевальського р-ну, конюх пошто-
вого вiддiлення с-ща шахти "Никанор". Вiйськовим 
трибуналом Алчевського гарнiзону 3 червня 1942 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Володимир Тимофi-
йович, 1920 р. народження, с.Нарцизiвка Черво-
ноармiйського р-ну  Київської обл., поляк, освiта 
початкова. Проживав у с.Калмикiвка Старобiль-
ського р-ну, селянин-одноосiбник. Арештований 23 
серпня 1937 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 23 березня 1939 року справу при-
пинено за недоведенiстю провини, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1939 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Дмитро Сергiйович, 
1898 р. народження, м.Житомир, українець, освiта 
початкова.  На час арешту член ВКП(б). Проживав 
у м.Стахановi, начальник вiддiлення фельдзв'язку 
мiськвiддiлу НКВС. Вiйськовим трибуналом вiйськ 

НКВС  Донецької обл. 7 червня 1939 року засудже-
ний до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1968 
роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Йосип Тимофiйович, 
1918 р. народження, с.Рад-Болярка Пулинського    
р-ну  Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Свiтле Старобiльського р-ну, тракторист 
зернорадгоспу iм.Ворошилова. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Микола Васильович, 
1874 р. народження, м.Суздаль Владимирської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта середня. Про-
живав у м.Ровеньки, служитель релiгiйного культу. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр Васильо-
вич, 1904 р. народження, м.Кам'янець-Подiльський 
Вiнницької обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у с.Мiстки Сватiвського р-ну, шофер Мiст-
кiвської МТС. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Павло Антонович, 
1888 р. народження, м.Лисичанськ, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у смт Комишуваха По-
паснянського р-ну, рахiвник к-пу iм.Артема. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 12 
армiї 28 грудня 1941 року засуджений до  10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Тимофiй Федорович, 
1875 р. народження, с.Нарцизiвка Пулинського      
р-ну  Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Садки Старобiльського р-ну, без певного 
мiсця роботи. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 2 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Улян Iванович,   
1897 р. народження, с.Вiйтiвцi Iзяславського р-ну 
Хмельницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Мусiївка Мiловського р-ну, завгосп к-пу 
iм.Чапаєва. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
25 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Якiв Антонович, 
1890 р. народження, м.Лисичанськ, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Лисичанську, не пра-
цював. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 28 грудня 1941 року засуджений до  
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Якiв Савелiйович, 
1913 р. народження, смт Нижнє Первомайської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Донецький Кiровської мiськради, бухгалтер 
Петродонецького рудника. Арештований 10 квiтня 
1942 року за звинуваченням у шпигунствi. 6 липня 
1942 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОБРОВОЛЯНСЬКА-ГЕРЛЕЦЬКА Влади-
слава Львiвна, 1899 р. народження, с.Гнатiвцi 
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Проскурiвського р-ну Вiнницької обл., полька, ос-
вiта середня. Проживала в м.Луганську, зоотехнiк 
дослiдного господарства сiльгоспiнституту. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 жовтня 1938 
року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1959 
роцi.    

ДОБРОГОРСЬКИЙ Бронiслав Антонович, 
1913 р. народження, с.Людвипiль Городоцького    
р-ну Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Жовтневе Сватiвського р-ну, тракторист 
к-пу "Нове життя". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ДОБРОДОН Данило Лукич, 1898 р. народ-
ження, смт Калинове Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Попасна, ма-
шинiст депо Попасна. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 1 жовтня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 21 жовтня 1937 року. Реабiлi-
тований у 1957 роцi.    

ДОБРОДУМОВ Василь Iванович, 1905 р. 
народження, с.Ракитне Ракитянського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
н/середня. Проживав у смт Щотове Антрацитiвсь-
кої мiськради, електромонтер шахти № 30. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 27 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1963 роцi.    

ДОБРОЖАНСЬКИЙ Август Владиславо-
вич, 1895 р. народження, с.Ружин Ружинського     
р-ну  Київської обл., поляк, освiта вища. Проживав 
у м.Луганську, хiрург мiськлiкарнi. Особливою на-
радою при НКВС СРСР 2 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОБРОНОСОВА Ганна Федорiвна, 1908 р. 
народження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в смт Нижня Дуванка 
Сватiвського р-ну, домогосподарка. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 15 сiчня 
1944 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ДОБРОРIЗ Микола Семенович, 1903 р. на-
родження, с.Устинiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав в Устинiвцi, се-
лянин-одноосiбник. Арештований 6 червня 1942 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У 
зв'язку з воєнним станом етапований углиб країни, 
де пiзнiше не виявлений. 12 квiтня 1948 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.  

ДОБРОСЕРДОВ Андрiй Петрович, 1894 р. 
народження, с.Покровське Болховського р-ну Ор-
ловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Красний Луч, вагонник 
шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.    

ДОБРОСКОК Степан Семенович, 1904 р. 
народження, с.Колядiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Артемiв-
ську Перевальського р-ну, слюсар шахти № 10 

iм.Артема. Арештований 20 липня 1938 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 серпня 
1938 року справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1938 роцi.    

ДОБРЯК Iван Дмитрович, 1900 р. народ-
ження, смт Опiшня Опiшнянського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Алчевську, начальник комунального вiддiлу пiд-
собних пiдприємств тресту "Ворошиловськбуд". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 грудня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1956 роцi.   

ДОБРЯНСЬКИЙ Макар Дмитрович,     
1892 р. народження, с.Михайлiвка Гайсинського   
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Петровське Краснолуцької мiськ-
ради, рахiвник завкому профспiлки з-ду № 59. 
Арештований 27 жовтня 1933 року за звинувачен-
ням у шкiдницькiй дiяльностi. 26 лютого 1934 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДОВБНЯ Iван Трохимович, 1895 р. народ-
ження, м.Сватове, українець, освiта початкова. 
Проживав у Сватовому, робiтник депо Сватове. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1957 роцi.    

ДОВБНЯ Марiя Iванiвна, 1912 р. народ-
ження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, україн-
ка, освiта початкова. Проживала в Штормовому, 
колгоспниця к-пу iм.XVII партз'їзду. Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 17 липня 
1943 року вислана за межi України як дружина 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДОВБНЯ Олексiй Тихонович, 1907 р. на-
родження, с.Штормове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1035 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 280 стрiлецької дивiзiї 9 вересня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 12 ве-
ресня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОВБНЯК Євдокiя Федорiвна, 1909 р. на-
родження, с.Монастир Жидачiвського р-ну Станi-
славської обл., українка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Кремiнна, робiтниця шахти "Кремiнна". 
Вiйськовим трибуналом 28 району авiацiйного ба-
зування 21 березня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДОВГАЛЬ Ганна Данилiвна, 1909 р. народ-
ження, с.Микiльське Мiловського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в с.Дiброва Мiловсь-
кого р-ну, колгоспниця к-пу iм.Ленiна. Арештована 
4 липня 1942 року за звинуваченням у причетностi 
до здiйснення теракту. У зв'язку з воєнним станом 
етапована углиб країни. 11 березня 1948 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ДОВГОПОЛ Павло Артемович, 1878 р. на-
родження, с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
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ди при Колегiї ДПУ УРСР вiд 4 квiтня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОВГОП'ЯТОВ Семен Iванович, 1891 р. 
народження, х. Чекунов, Красносулiнський р-н 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта вища. Проживав у м.Перевальську, завi-
дуючий проектним бюро рудоуправлiння "Ленiн-
ське". Арештований 2 квiтня 1928 року за звину-
ваченням у шкiдництвi. 2 червня 1928 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОВГОШИЙ Микола Iванович, 1895 р. на-
родження, Ляховецький р-н Вiнницької обл., украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
рахiвник тресту "Донбасжитлобуд". Арештований 
23 сiчня 1933 року за звинуваченням в антикол-
госпних дiях. 27 лютого 1933 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ДОВГЯЛЛО Ольга Антонiвна, 1896 р. на-
родження, м.Брест-Литовськ Гродненської губернiї, 
українка, освiта вища. Проживала в м.Брянка, лi-
кар-терапевт мiської лiкарнi. Вiйськовим трибуна-
лом 12 армiї 31 травня 1942 року засуджена до 10 р. 
позбавлення волi. 16 листопада 1943 року Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР вирок ска-
совано, справу припинено за недоведенiстю 
пред'явленого звинувачення, з-пiд варти звiльнена. 
Реабiлiтована у 1943 роцi.    

ДОВЖЕНКО Григорiй Кирилович, 1902 р. 
народження, с.Кривецькi Буди Бєловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, рахiвник 
тресту "Донбасжитлобуд". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 22 вересня 1938 ро-
ку. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДОВЖЕНКО Микола Петрович, 1912 р. на-
родження, м.Олександрiвськ Артемiвської райради 
м.Луганська, українець, освiта вища. Проживав у 
м.Луганську, викладач педагогiчного iнституту. 
Луганським обласним судом 22 червня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1968 роцi.    

ДОВЖИНСЬКИЙ Франц Павлович, 1899 р. 
народження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Сватове, рахiвник цегельного з-ду 
артiлi iм.Паризької комуни. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 26 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОВШАН Георгiй Михайлович, 1900 р. на-
родження, с.Чермалик Марiупольського р-ну До-
нецької обл., грек, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, вагар зал.ст. Максимiвка. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДОГАДАЙЛО Iван Данилович, 1921 р. на-
родження, с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Харковi, 
муляр 5-го будуправлiння. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 10 квiтня 1943 року визнаний соцi-

ально небезпечним елементом i засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОГАДАЙЛО Iван Семенович, 1891 р. на-
родження, с.Синельникове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Синель-
никовому, селянин-одноосiбник. Арештований 18 
березня 1931 року за звинуваченням в антирадянсь-
кiй дiяльностi. 8 листопада 1931 року справу при-
пинено за недостатнiстю даних для притягнення до 
суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОГАДАЙЛО Микола Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Синельникове Новопсковського  р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Синельни-
ковому, селянин-одноосiбник. Особливою нарадою 
при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 року засуд-
жений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДОГАДАЙЛО Михайло (Никифор) Iвано-
вич, 1898 р. народження, с.Танюшiвка Новопсков-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
на кол.х. Жалкiвський, Слов'яносербський р-н, бри-
гадир рiльничої дiльницi вiддiлу робiтничого пос-
тачання Луганського вiддiлку Пiвнiчно-Донецької 
залiзницi. Арештований 28 липня 1934 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 23 вересня 
1934 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.   

ДОГАДАЙЛО Якiв Семенович, 1898 р. на-
родження, с.Синельникове Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Синель-
никовому, селянин-одноосiбник. "Трiйкою" при Ко-
легiї ДПУ УРСР 15 березня 1930 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОГАЄВ Василь Мойсейович, 1900 р. на-
родження, с.Середнi Апочки Старооскольського    
р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, крi-
пильник шахти № 4. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОДЕНГЕФТ Олександр Петрович, 1904 р. 
народження, кол.с.Люксембург, Донецька обл., нi-
мець, освiта початкова. Проживав у м.Брянка, кон-
торник шахти № 12. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 7 лютого 1934 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОДЕНГЕФТ Самiйло Якович, 1906 р. на-
родження, с.Багатiвка Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Брянка, електрослюсар шахти № 12. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 7 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДОДОНОВ Василь Дмитрович, 1886 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, бригадир довбальникiв 
новопаровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Донецьким обласним судом 10 червня 1935 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1995 роцi.    
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ДОДОНОВ Василь Миколайович, 1902 р. 
народження, с.Успенка Буринського р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, бухгалтер цементного з-ду Наркома-
ту будматерiалiв. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 28 травня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. 12 листопада 
1943 року Вiйськовою колегiєю Верховного суду 
СРСР справу направлено на дослiдування. 24 черв-
ня 1946 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ МВС Луганської обл. Реабiлiтований у 1946 
роцi.   

ДОДОНОВ Юхим Прокопович, 1898 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, бригадир слюсарiв з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Арештований 12 березня 
1945 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 17 липня 1945 року виправданий Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлi-
тований у 1995 роцi.    

ДОКТОРОВ Мирон Самiйлович (Мейєр 
Шмульович), 1886 р. народження, с.Бобровий Кут 
Калiнiндорфського р-ну Миколаївської обл., єврей. 
Проживав у с-щi Верхня Краснянка Краснодон-
ського р-ну, продавець пива. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОКТОРОВ Юхим Миронович (Муня Ме-
йєрович), 1912 р. народження, с.Бобровий Кут Ка-
лiнiндорфського р-ну Миколаївської обл., єврей. 
Проживав у м.Первомайську, десятник наванта-
жувального складу шахти "Сокологорiвка". "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1988 роцi.    

ДОКУКIН Михайло Микитович, 1888 р. на-
родження, ст-ця Дмитровська Кропоткiнського      
р-ну Краснодарського краю, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у м.Луган-
ську, старший кочегар будинкоуправлiння № 31. 
Арештований 26 жовтня 1941 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 4 листопада 1942 
року справу припинено за недостатнiстю даних для 
притягнення до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛБIЙ Павло Григорович, 1899 р. народ-
ження, с.Берестова Куп'янського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, складач поїздiв зал.ст. Старо-
бiльськ. Лiнiйним судом залiзницi Москва-Донбас 
19 грудня 1940 року засуджений до 4 р. позбавлен-
ня волi. Реабiлiтований у 1977 роцi.    

ДОЛГИХ Василь Iванович, 1900 р. народ-
ження, Курська обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта вища. Проживав у м.Стахановi, голов-
ний iнженер шахти iм.Iллiча. Донецьким обласним 
судом 2-3 серпня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДОЛГIЙ Петро Максимович, 1898 р. народ-
ження, смт Ящикове Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 201 окремого протитанкового дивiзiону. Вiй-
ськовим трибуналом 380 стрiлецької дивiзiї 17 
серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. Стра-

чений 6 вересня 1942 року. Реабiлiтований у 1994 
роцi.   

ДОЛГОВ Василь Дмитрович, 1914 р. народ-
ження, х. Свєчниковський, Клєтський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, шофер 
м'ясокомбiнату. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 11 квiтня 1942 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЛГОВ Дмитро Iванович, 1881 р. народ-
ження, х. Свєчниковський, Клєтський р-н Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, возiй 
1-ї будконтори. Спецколегiєю Донецького облас-
ного суду 22 липня 1935 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОЛГОВ Михайло Степанович, 1904 р. на-
родження, х. Роги, Тарасовський р-н Ростовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у с-щi зал.ст. Кипуча, Переваль-
ський р-н, електрозварник шахти Краматорського 
машинобудiвного з-ду (Донецька обл.). Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС м.Луганська 8 вересня 
1941 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОЛГОВ Олександр Панфiлович, 1905 р. 
народження, х. Орловка, Клєтський р-н Волгоград-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Щотове Антрацитiв-
ської мiськради, завiдуючий базою № 119 "Голов-
спирту". Донецьким обласним судом 27 травня 
1935 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛГОВ Олександр Порфирiйович, 1923 р. 
народження, с.Польове Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Польовому, 
школяр. Арештований 12 грудня 1941 року за зви-
нуваченням у зв'язках з агентурою нiмецьких роз-
вiдорганiв. 28 лютого 1942 року справу припинено 
за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛГОВ Панас Семенович, 1894 р. народ-
ження, с.Катеринiвка Попаснянського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Алмазна Ста-
хановської мiськради, слюсар пункту огляду ва-
гонiв зал.ст. Алмазна. Вiйськовим трибуналом Пiв-
нiчно-Донецької залiзницi 17 вересня 1941 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабi-
лiтований у 1993 роцi.    

ДОЛГОВ Порфирiй Васильович, 1900 р. на-
родження, с.Польове Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Польовому, 
слюсар шахти "Червоний партизан". Арештований 
12 грудня 1941 року за звинуваченням у зв'язках з 
агентурою нiмецьких розвiдорганiв. 28 лютого 1942 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДОЛГОВА Ольга Iєзекiїлiвна, 1909 р. на-
родження, м.Харбiн, Китай, росiянка, освiта серед-
ня. Проживала в м.Стахановi, друкарка мiського 
вiддiлення Держбанку. Арештована 20 жовтня 1937 



Реабілітовані історією.  Луганська область 
 

 684

року за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дi-
яльностi. 5 грудня 1937 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Василь Кiндратович,    
1894 р. народження, с.Новобєла Михайловського  
р-ну Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
молотобоєць артiлi "Металотранс". Луганським об-
ласним судом 3 березня 1949 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Iван Самсонович, 1925 р. 
народження, смт Бiле Лутугинського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
слюсар з-ду iм.Будьонного. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 29 червня 1943 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1955 роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Микола Федорович,     
1907 р. народження, м.Краснодон, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 864 стрi-
лецького полку. Вiйськовим трибуналом 189 стрi-
лецької дивiзiї 23 вересня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. Вирок виконано 4 жовтня 1942 року. 
Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Михайло Пилипович,  
1884 р. народження, кол.х. Манохино Давидо-Ми-
кiльської сiльради Краснодонського р-ну, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Iзварине Красно-
донської мiськради, електрозварник шахти iм.га-
зети "Известия". Спецколегiєю Донецького облас-
ного суду 26 вересня 1935 року засуджений до 2 р. 
6 м-цiв позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Олексiй Григорович,    
1916 р. народження, с.Кружилiвка Краснодонсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Працював 
по вiльному найму на військовій базi № 3601. Вiй-
ськовим трибуналом тилу групи радянських вiйськ 
у Нiмеччинi 20 листопада 1947 року засуджений до 
25 р. позбавлення волi. 22 березня 1955 року Вiй-
ськовим трибуналом Бiломорського вiйськового ок-
ругу вирок скасовано, справу направлено на нове 
розслiдування. 2 вересня 1955 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛГОПОЛОВ Петро Прокопович, 1881 р. 
народження, с.Великий Суходiл Краснодонського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Краснодонi, кучер шахти № 1-бiс. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОЛГОПОЛОВА Вiра Iванiвна, 1896 р. на-
родження, с.Розсипне Троїцького р-ну, українка, 
неписьменна. Проживала в с.Багачка Троїцького   
р-ну, колгоспниця к-пу "Сiльiнтерн". 31 березня 
1934 року  притягнута до карної вiдповiдальностi за 
антирадянськi висловлювання. 18 грудня 1934 року 
справу припинено. Реабiлiтована у 1934 роцi.    

ДОЛГОП'ЯТЕНКО (ДОЛГОП'ЯТОВА) Єв-
докiя Миколаївна, 1917 р. народження, с.Шуль-

гинка Старобiльського р-ну, українка, освiта почат-
кова. Проживала в Шульгинцi, без певних занять. 
Судовою колегiєю у кримiнальних справах Луган-
ського обласного суду 13 липня 1954 року за-
суджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1989 роцi.    

ДОЛГОП'ЯТИЙ Микола Овдiйович,     
1871 р. народження, с.Шульгинка Старобiльського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Шульгинцi, не працював. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 7 жовтня 1944 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОЛГОП'ЯТОВ Семен Iванович, 1891 р. 
народження, х. Чекунов, Красносулiнський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росіянин, освiта 
вища. Проживав у м.Перевальську, завiдуючий 
проектним бюро рудоуправлiння iм.Паризької ко-
муни. Арештований 20 березня 1928 року за зви-
нуваченням у шкiдництвi. 2 червня 1928 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення.  Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛГОШЕЄВ Микола Iванович, 1895 р. 
народження, с.Миклашi Ляховецького р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Iллiрiя Лутугинського р-ну, рахiвник к-пу 
iм.Косiора. Особливою нарадою при НКВС СРСР 
15 сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1961 роцi.    

ДОЛЕНКО Михайло Семенович, 1878 р. на-
родження, м.Богодухiв Богодухiвського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Манькiвка Сватiвського р-ну, пенсiонер. 
Арештований 26 вересня 1943 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 листопада 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-ваний 
у 1994 роцi.    

ДОЛЖАНОВ Гнат Максимович, 1877 р. на-
родження, с.Тополi Троїцького р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Тополях, конюх рай-
виконкому. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 18 листопада 1943 року висланий 
за межi України. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Василь Тимофiйович, 1926 р. 
народження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Бахму-
тiвцi, колгоспник к-пу iм.Будьонного. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 червня 1945 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Вiктор Хомич, 1915 р. народ-
ження, м.Олександрiвськ Артемiвської райради 
м.Луганська, українець, освiта середня. Проживав в 
Олександрiвську, майстер Луганського з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Луганським обласним су-
дом 15 сiчня 1946 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Володимир Захарович,     
1926 р. народження, с.Єланець Єланецького р-ну 
Одеської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Красний Луч, не працював. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 червня 
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1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Гаврило Петрович, 1873 р. 
народження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у м.Золоте Пер-
вомайської мiськради, вантажник шахти "Кар-
бонiт". Арештований 27 травня 1942 року за зви-
нуваченням у шпигунствi. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни. 2 лютого 1948 року 
справу припинено за недоведенiстю звинува-чення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Григорiй Кирилович, 1902 р. 
народження, с.Кривицькi Буди Бєловського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, рахiвник 
тресту "Донбасжитлобуд". "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 22 вересня 1938 року. Реа-
бiлiтований у 1960 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Захар Якович, 1904 р. народ-
ження, с.Спiвакiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Спiвакiвцi, кол-
госпник к-пу iм.Кiрова. Луганським обласним су-
дом 4 березня 1941 року засуджений до 5 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Карпо Iванович, 1891 р. на-
родження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
робiтник шахти iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ДОЛЖЕНКО Кiндрат Михайлович, 1893 р. 
народження, с.Романiвка Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у смт Ус-
пенка Лутугинського р-ну, вантажник шахти 
iм.Будьонного. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 3 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Макар Йосипович, 1913 р. на-
родження, с.Бахмутiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 836 стрiлецького полку. Вiйськовим три-
буналом 240 стрiлецької дивiзiї 21 лютого 1942 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1992 роцi.    

ДОЛЖЕНКО (ДОЛЖЕНКОВА) Мотрона 
Прокопiвна, 1899 р. народження, с.Райгородка Но-
воайдарського р-ну, українка, неписьменна. Прожи-
вала в Райгородцi, домогосподарка. Арештована 24 
лютого 1930 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 8 квiтня 1930 року справу припи-
нено, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1930 
роцi.    

ДОЛЖЕНКО Нiна Степанiвна, 1907 р. на-
родження, с.Миколаївка Станично-Луганського     
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, прибиральниця пивзаводу. Арешто-
вана 20 жовтня 1937 року як дружина репре-
сованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 
лютого 1938 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину. Реабiлiтована у 1938 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Пелагiя Iванiвна, 1906 р. на-
родження, с.Новоiванiвка Попаснянського р-ну, ук-
раїнка, неписьменна. Проживала в м.Гiрське Перво-
майської мiськради, домогосподарка. Вiйськовим 
трибуналом 261 стрiлецької дивiзiї 11 лютого 1942 
року засуджена до розстрiлу. Вирок виконано 26 
лютого 1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Сергiй Георгiйович, 1897 р. 
народження, смт Успенка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець. Проживав в Успенцi, бухгалтер торго-
вельної бази харчоторгу. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 13 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЛЖЕНКО Трохим Iллiч, 1890 р. народ-
ження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 1 вересня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДОЛЖИКОВ Василь Васильович, 1906 р. 
народження, с.Нижнi Скворчени Залегощенського 
р-ну Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
робiтник з-ду iм.Ворошилова. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 17 сiчня 1934 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОЛЖИКОВА Марiя Михайлiвна, 1914 р. 
народження, смт Верхнiй Нагольчик Антрацитiв-
ської мiськради, українка, неписьменна. Проживала 
в Верхньому Нагольчику, робiтниця вiддiлу робiт-
ничого постачання тресту "Донбасантрацит". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР вiд 24 листопада 
1945 року ухвалено постанову про вислання за межi 
України як члена сiм'ї репресованого за звину-
ваченням у зрадi Батькiвщини. У зв'язку з амнiс-
тiєю вiд покарання звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ДОЛЖИНОВ Федiр Маркович, 1907 р. на-
родження, смт Єсаулiвка Антрацитiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав в Єсаулiвцi, 
крiпильник шахти № 25. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОЛIНСЬКИЙ Карпо Григорович, 1899 р. 
народження, Мiнусинський р-н Красноярського 
краю, Росiйська Федерацiя, поляк, освiта початко-
ва. На час арешту член ВКП(б). Проживав у м.Кре-
мiнна, курсант Рубiжанської партшколи. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ОДПУ вiд 8 
червня 1934 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1966 роцi.    

ДОЛМАТОВ Олексiй Якович, 1881 р. на-
родження, м.Клин Московської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, рахiвник на будiвництвi залiзницi 
Москва-Донбас. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 17 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДОЛОЗIН Микола Iванович, 1908 р. народ-
ження, с.Разливка Руднянського р-ну Волгоград-
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ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта се-
редня. Проживав у м.Антрацитi, гiрничий десятник 
шахти № 8. Луганським обласним судом 7 лютого 
1947 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОЛОТIН Василь Йосипович, 1886 р. на-
родження, с.Плотина Станично-Луганського    р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Нижньо-
тепле Станично-Луганського р-ну, референт загот-
контори райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДОЛОТIН Макар Юдович, 1889 р. народ-
ження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Станично-
Луганське, сторож селищної школи. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 14 лю-
того 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОЛОТIН Михайло Матвiйович, 1903 р. 
народження, с.Валуйське Станично-Луганського   
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Ва-
луйському, селянин-одноосiбник. Арештований 3 
грудня 1932 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. 6 березня 1933 року справу припи-
нено за недоведенiстю провини, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДОЛОТIНА Домна Прокопiвна, 1895 р. на-
родження, с.Верхня Вiльхова Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянка, освiта початкова. Проживала у 
Верхнiй Вiльховiй, колгоспниця к-пу iм.Вороши-
лова. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 15 квiтня 1944 року вислана за межi 
України як член сiм'ї репресованого за звинува-
ченням у зрадi Батькiвщини. Реабiлiтована у 1991 
роцi.    

ДОЛЬ Андрiй Християнович, 1864 р. народ-
ження, к.Пришиб, Миколаївська обл., нiмець, не-
письменний. Проживав у м.Рубiжне, швейцар хi-
мiко-технологiчного iнституту. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 25 серпня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОЛЬ Антон Iванович, 1904 р. народження, 
с.Катеринталь Лiбкнехтiвського р-ну Одеської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у кол.к.Цим-
лянка Бобрикiвської сiльради Антрацитiвського    
р-ну, голова к-пу "Паркомуна". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 25 березня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДОЛЬНОВ Василь Олексiйович, 1883 р. на-
родження, м.Ростов-на-Дону, Росiйська Федерацiя, 
росiянин, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Луганську, директор пром-
швейкомбiнату. Арештований 27 лютого 1943 ро-
ку за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 19 квiтня 
1943 року справу припинено за смертю пiдслiдного. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЛЬНОВ Iван Семенович, 1899 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова.  
Член ВКП(б) у 1919-1937 рр. Проживав у Лу-
ганську, майстер мiдноливарного цеху з-ду iм.Жов-

тневої революцiї. Ростовським обласним судом, 
Росiйська Федерацiя, 15 сiчня 1938 року засудже-
ний до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1963 
роцi.    

ДОЛЬНОВ Микола Кирилович, 1893 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Сiмейкине Краснодонського р-ну, 
робiтник пiдсобного радгоспу зал.ст. Сiмейкине. 
Лiнiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 25 
сiчня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЛЯ Павло Романович, 1905 р. народжен-
ня, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець. Проживав у Нижньобараникiвцi, сторож к-пу 
"Червоний Перекоп". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОМАНОВ Микола Iванович, 1923 р. на-
родження, с.Руська Халань Чернянського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 1035 
стрiлецького полку. Вiйськовим трибуналом 280 
стрiлецької дивiзiї 20 серпня 1942 року засуджений 
до розстрiлу. Страчений 23 серпня 1942 року. Реа-
бiлiтований у 1993 роцi.    

ДОМАНСЬКИЙ Михайло Захарович,    
1901 р. народження, с.Белгаза Аткарського р-ну 
Саратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у смт Станично-Лу-
ганське, не працював. Арештований 1 березня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 4 
жовтня 1943 року справу припинено за смертю пiд-
слiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОМАРЕВ Євдоким Михайлович, 1894 р. 
народження, с.Верхня Покровка Старобiльського  
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Покровцi, селянин-одноосiбник. Постано-
вою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 
16 березня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДОМАРЕВ Йосип Iванович, 1863 р. народ-
ження, с.Верхня Покровка Старобiльського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Верхнiй Пок-
ровцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 19 червня 
1929 року висланий за межi Старобiльського окру-
гу. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДОМАРЕВ Фрол Йосипович, 1902 р. народ-
ження, с.Верхня Покровка Старобiльського  р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, возiй селищної Ради. Постановою "трiйки" 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 11 сiчня 1933 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОМАРЕВА Марiя Петрiвна, 1904 р. народ-
ження, с.Фiшер Марксштадтського р-ну Нiмцiв По-
волжя АРСР, Росiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м.Ровеньки, домогоспо-
дарка. Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 
сiчня 1944 року засуджена до  5 р. позбавлення во-
лi. Реабiлiтована у 1991 роцi.    

ДОМАШЕНКО Олександр Федорович, 
1904 р. народження, с.Петрiвка Березiвського р-ну 
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Одеської обл., українець, освiта початкова.  На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Перевальську, 
робiтник шахти "Дельта" № 2. Арештований 2 лип-
ня 1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 7 квiтня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОМАШКО Дмитро Григорович (Михай-
лович), 1897 р. народження, с.Преображенне Сва-
тiвського р-ну, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Преображенному, селянин-одноосiбник. 
Арештований 28 лютого 1938 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 травня 1938 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОМАЩЕНКО Дмитро Якимович, 1888 р. 
народження, с.Чугинка Станично-Луганського       
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Чу-
гинцi, селянин-одноосiбник. Постановою Особли-
вої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 7 травня 1931 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДОМАЩЕНКОВ Григорiй Стефанович, 
1890 р. народження, с.Нижня Гарасимiвка Красно-
донського р-ну, росiянин, освiта початкова. Про-
живав у смт Станично-Луганське, продавець мага-
зину Луганського мiськхарчоторгу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДОМБРОВСЬКИЙ Антон Йосипович,   
1912 р. народження, с.Соколiвка Бiлоцеркiвського 
р-ну Київської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Брянка, вагонник шахти № 12. Особ-
ливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 23 березня 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОМБРОВСЬКИЙ Борис Васильович,  
1910 р. народження, Польща, українець, освiта се-
редня. Проживав у с.Заайдарiвка Новопсковського 
р-ну, вчитель сiльської школи. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 25 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОМБРОВСЬКИЙ Калiстрат Федорович, 
1909 р. народження, с.Колбасна Рибницького р-ну, 
Молдова, поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, шофер гаража тресту "Ворошилов-
вугiлля". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 9 
сiчня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДОМБРОВСЬКИЙ Станiслав Iванович, 
1890 р. народження, с.Чухелi Базалiйського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Велика Чернiгiвка Станично-Луганського р-ну, 
колгоспник к-пу iм.Ленiна. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОМЕРТ Евальд Юлiсович, 1900 р. народ-
ження, с.Мар'янiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Бонда-
рiвка Маркiвського р-ну, коваль Бондарiвської 
МТС. Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 

грудня 1937 року засуджений до  10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОМИКАЛЬЧЕНКО Володимир Iванович, 
1917 р. народження, м.Алмазна Стахановської 
мiськради, росiянин, освiта н/середня. Проживав в 
Алмазнiй, не працював. Арештований 17 лютого 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 2 квiтня 1942 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДОМНИШЕВ Iван Андрiйович, 1893 р. на-
родження, с.Руське Сосновського р-ну Воронезької 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у смт Крiпенський Антрацитiвської 
мiськради, десятник шахти № 22-53. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1962 роцi.    

ДОМОРОЩИН Микита Миколайович, 
1894 р. народження, с.Потьомкiно Котельников-
ського р-ну Волгоградської обл., Росiйська Феде-
рацiя, росiянин, освiта н/середня. Проживав у 
м.Антрацитi, вантажник транспортного цеху тресту 
"Боковоантрацит". Репресований двiчi. Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 5 грудня 1932 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОМРIН Iван Миколайович, 1907 р. народ-
ження, м.Алчевськ, росiянин, освiта початкова. 
Проживав в Алчевську, не працював. Вiйськовою 
колегiєю Верховного суду СРСР 31 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 13 бе-
резня 1940  року Верховним судом СРСР вирок 
скасовано, справу припинено. Реабiлiтований у 
1940 роцi.    

ДОНДIЙ Севастян (Себастян) Платонович, 
1888 р. народження, с.Ванжулiв Ланiвецького р-ну 
Тернопiльської обл., українець, неписьменний. 
Проживав у с.Аношкине Троїцького р-ну, без пев-
них занять. 22 травня 1942 року Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС по охоронi тилу вiйськової 
частини 1080 засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1991 роцi.    

ДОНДУК Леонiд Павлович, 1913 р. народ-
ження, м.Золоте Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта середня. Проживав у м.Кiровську, де-
сятник Кiровського шахтоуправлiння. Арештова-
ний 18 травня 1942 року за звинуваченням в ан-
тирадянськiй агiтацiї. 23 червня 1942 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ДОНЕЦЬ Вiра Сергiївна, 1917 р. народжен-
ня, с.Осипенко Осипенкiвського р-ну Запорiзької 
обл., українка, освiта середня. Проживала в м.Крас-
ний Луч, вчителька школи при шахтi № 17-17-бiс. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 18 лютого 1944 року засуджена до 6 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДОНIЙ Лiдiя Костянтинiвна, 1928 р. народ-
ження, м.Стаханов, українка, освiта н/середня. Про-
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живала в Стахановi, токар Iрминської рембази. 
Луганським обласним судом 12 вересня 1950 року 
засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована 
у 1991 роцi.    

ДОНIН Михайло Iларiонович, 1881 р. на-
родження, х. Реп'єв, Подгоренський р-н Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Луганську, техпрацiвник 
сiльгоспiнституту. Арештований 15 лютого 1935 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 21 травня 1935 року спра-
ву припинено за недоведенiстю провини. Реабiлi-
тований у 1935 роцi.    

ДОННА Дердi (Григорiй) Костянтинович, 
1895 р. народження, Румунiя, румун, освiта по-
чаткова. Проживав у с-щi Христофорiвка Антраци-
тiвської мiськради, шофер к-пу "Ленiнський плуг". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 грудня 
1937 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДОННЕРСТАГ Микола Карлович, 1898 р. 
народження, Донецька обл., нiмець, освiта почат-
кова. Проживав у с-щi Азарiвка Лутугинського      
р-ну, голова к-пу iм.Тельмана. Донецьким облас-
ним судом 28 квiтня 1935 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОНСЬКА Ксенiя Юхимiвна, 1913 р. народ-
ження, ст-ця Морозовська Морозовського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта 
початкова. Проживала в м.Ровеньки, продавщиця. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 10 серпня 1941 року засуджена до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДОНСЬКОЙ Костянтин Iванович, 1907 р. 
народження, с.Глазуново Глазуновського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
вища. Проживав у с.Провалля Свердловської мiськ-
ради, виконуючий обов'язки директора Проваль-
ського конезаводу. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 19 сiчня 1944 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ДОНСЬКОЙ Петро Михайлович, 1914 р. 
народження, с.Осетровка Верхньомамонського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, де-
сятник машинобудiвного з-ду. Вiйськовим трибу-
налом вiйськ НКВС Луганської обл. 18 жовтня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 20 жовт-
ня 1941 року. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОНСЬКОЙ Федiр Михайлович, 1912 р. на-
родження, с.Осетровка Верхньомамонського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Красний Луч, ро-
бiтник рудоремонтного з-ду. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 10 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 14 вересня 1938 року. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДОНЦОВ Арефiй Кирилович, 1900 р. народ-
ження, Румунiя, румун, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, десятник старосталеливарного цеху 
з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 11 жовтня 1939 року засуджений 

до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1976 
роцi.    

ДОНЦОВ Влас Митрофанович, 1912 р. на-
родження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Макарте-
тиному, селянин-одноосiбник. Арештований 30 
листопада 1930 року за звинуваченням у здiйсненнi 
теракту. 26 березня 1931 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ДОНЦОВ Гаврило Савелiйович, 1898 р. на-
родження, с.Макартетине Новопсковського р-ну, 
українець. Проживав у м.Кiровську, кучер шахти  
№ 100. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 14 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДОНЦОВ Григорiй Степанович, 1910 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, помiчник начальника 1 вiд-
дiлення фiнвiддiлу штабу 6 армiї. Арештований 21 
лютого 1942 року за звинуваченням в антирадян-
ськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. Реабiлiто-
ваний у 1997 роцi.    

ДОНЦОВ Оврам Григорович, 1893 р. на-
родження, с.Кам'янка Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта н/середня. Проживав у с.Просяне 
Маркiвського р-ну, вчитель сiльської школи. Пос-
тановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 30 серпня 1931 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОНЦОВ Павло Григорович, 1881 р. народ-
ження, с.Лисогорка Матвєєво-Курганського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Антрацитi, конюх 
зал.ст. Антрацит. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 29 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОНЧЕНКО Ганна Якiвна, 1907 р. народ-
ження, с.Красне Краснодонського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в м.Луганську, прачка 
артiлi iм.8 Березня. Постановою Особливої наради 
при НКВС СРСР вiд 26 травня 1954 року визнана 
соцiально небезпечним елементом i вислана за межi 
України. Реабiлiтована у 1959 роцi.    

ДОНЧЕНКО Iван Андрiйович, 1904 р. на-
родження, с.Красне Краснодонського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
начальник транспортного вiддiлу облуправлiння 
зв'язку. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 13 листопада 1944 року засуд-
жений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1969 роцi.    

ДОНЮШ Григорiй Григорович, 1924 р. на-
родження, смт Щотове Антрацитiвської мiськради, 
росiянин, освiта н/середня. Вiйськовослужбовець, 
курсант Саратовського танкового училища, Росiй-
ська Федерацiя. Арештований 11 грудня 1943 року 
за звинуваченням у зв'язках з агентурою нiмецької 
полiцiї. 24 квiтня 1944 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1995 роцi.    
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ДОРН Володимир Густавович, 1909 р. на-
родження, смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, 
нiмець, освiта початкова. Проживав в Iванiвцi, ван-
тажник зал.ст. Штерiвка. Комiсiєю НКВС i Проку-
ратури СРСР 2 березня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДОРН Євгенiя Iванiвна, 1888 р. народження, 
ст-ця Уманська Азово-Чорноморського краю, Ро-
сiйська Федерацiя, нiмкеня, освiта початкова. Про-
живала в смт Iванiвка Антрацитiвського р-ну, кол-
госпниця к-пу "Роте Фане". Особливою нара-дою 
при НКВС СРСР 18 листопада 1942 року засуджена 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

ДОРНИК Олександр Олександрович,    
1918 р. народження, м.Лисичанськ, українець, ос-
вiта середня. Вiйськовослужбовець, матрос бригади 
торпедних катерiв. Вiйськовим трибуналом Пiвнiч-
ного флоту 22 серпня 1944 року засуджений до 6 р. 
позбавлення волi.  Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОРОГИЙ Тимофiй Денисович, 1906 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий роти автоматникiв 1035 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 280 стрiлецької дивiзiї 24 
серпня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОРОГIН Григорiй Семенович, 1897 р. на-
родження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Боровеньках, 
сторож к-пу "Комiнтерн". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 серпня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОГIН Харитон Iванович, 1892 р. народ-
ження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Боровеньках, бджо-
ляр к-пу "Червона Армiя". Постановою Судової 
"трiйки" при Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 лютого 1932 
року висланий за межi України. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДОРОГIН Якiв Петрович, 1891 р. народ-
ження, с.Боровеньки Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Боровеньках, селя-
нин-одноосiбник. Арештований  1 вересня 1931 ро-
ку за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 9 листопада 1931 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1931 роцi.    

ДОРОДНИЙ Панас Прокопович, 1900 р. на-
родження, смт Ящикове Перевальського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Переваль-
ську, голова шахткому шахти № 25. Арештований 
14 серпня 1938 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 13 грудня 1939 року справу 
припинено за недостатнiстю даних для притягнення 
до суду. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОРОДНИХ Петро Васильович, 1905 р. на-
родження, с.Винограй, Курська губернiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, комiр-
ник радгоспу "Союзплодовоч". Арештований 7 
серпня 1933 року за звинуваченням у приналеж-
ностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 17 лютого 

1934 року справу припинено, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДОРОЖИНСЬКИЙ Бронiслав Iванович, 
1897 р. народження, Польща, бiлорус, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, машинiст новопа-
ровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 10 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ДОРОЖКIНА-ГОЛИКОВА Анна Iванiвна, 
1913 р. народження, м.Моршанськ Моршанського 
р-ну Тамбовської обл., Росiйська Федерацiя, росi-
янка, освiта початкова. Проживала в смт Ленiнське 
Свердловської мiськради, кухар їдальнi № 13. По-
становою Особливої наради при НКВС СРСР вiд 24 
листопада 1945 року вислана за межi України як 
член сiм'ї репресованого за звинуваченням у зрадi 
Батькiвщини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДОРОЖКО Iван Якович, 1885 р. народжен-
ня, смт Нижнє Первомайської мiськради, українець, 
освiта початкова. Проживав у Нижньому, тесляр 
рудника "Тошкiвка". Лiнiйним судом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 27 липня 1938 року засуджений 
до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОРОЖКО Михайло Тихонович, 1901 р. 
народження, с.Олексiївка Сахновщинського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Красний Луч, наваловiдбiйник шахти    
№ 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Андрiй Григорович, 1882 р. на-
родження, с.Студене Должанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, тесляр будинку 
вiдпочинку з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОРОФЄЄВ Iлля Олексiйович, 1872 р. на-
родження, с.Студене Должанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, сторож мiськкомун-
госпу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 14 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Iлля Омелянович, 1902 р. на-
родження, с.Вишнєольшане Должанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, не-
письменний. Проживав у м.Первомайську, вибiй-
ник шахти iм.Менжинського. Вiйськовим трибуна-
лом Харкiвського вiйськового округу 19 жовтня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Вирок викона-
но 24 жовтня 1941 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ДОРОФЄЄВ Iлля Сергiйович, 1872 р. на-
родження, с.Студене Должанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Алчевську, робiтник хiмзаводу 
№ 19. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовт-
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ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Костянтин Iванович, 1911 р. 
народження, м.Артемiвськ Донецької обл., росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Первомай-
ську, не працював. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 14 листопада 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Микола Пилипович, 1906 р. 
народження, с.Шабаново Нiкольського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Перевальську, вибiйник 
шахти № 5. Вiйськовим трибуналом гарнiзону 
м.Алчевська 27 квiтня 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 8 травня 1942 року Вiйськовим трибу-
налом Пiвденного фронту справу повернено на до-
слiдування. 13 липня 1942 року у зв'язку з воєнним 
станом етапований углиб країни, де пiзнiше не 
виявлений. 3 червня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ДОРОФЄЄВ Митрофан Михайлович,    
1895 р. народження, с.Вишнєольшане Должансько-
го р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, 
електрозварник з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Никифор Давидович, 1894 р. 
народження, с.Знаменка Должанського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, виконроб шахти 
iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Павло Iванович, 1885 р. народ-
ження, с.Вишнєольшане Должанського р-ну Курсь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Стахановi, колiйник шахти 
iм.Сталiна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 
грудня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Панас Максимович, 1885 р. на-
родження, х. Усть-Бистрий, Тацинський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, старший ста-
тистик тресту "Краснодонвугiлля". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Петро Михайлович, 1885 р. на-
родження, с.Вишнєольшане Должанського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освi-
та початкова. Проживав у м.Алчевську, жерстяник 
житлового вiддiлу з-ду iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 25 вересня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1966 роцi.    

ДОРОФЄЄВ Стефан Фотiйович, 1910 р. на-
родження, с.Вишнєво Должанського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-

кова. Проживав у м.Краснодонi, робiтник шахти   
№ 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 17 
вересня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДОРОХIН Андрiй (Андрiян) Олексiйович, 
1898 р. народження, с.Преображенне Iзмалковсь-
кого р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
вибiйник шахти № 3-3-бiс. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ДОРОХIН Афанасiй Васильович, 1888 р. 
народження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Путилине 
Новоайдарського р-ну, бригадир к-пу iм.9 Сiчня. 
Арештований 21 квiтня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 20 червня 
1943 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДОРОХIН Василь Афанасiйович, 1916 р. 
народження, с.Гречишкине Новоайдарського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 145 кавалерiйського полку 37 кавалерiйсь-
кої дивiзiї. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС по 
охоронi тилу 18 армiї 21 грудня 1941 року засуд-
жений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1996 роцi.    

ДОРОХIН Павло Матвiйович, 1917 р. на-
родження, с.Ясенки Ясеновського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, неписьменний. 
Проживав у м.Ровеньки, робiтник мiськмолокоза-
воду. Луганським обласним судом 15 серпня 1957 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 19 квiтня 
1960 року мiру покарання знижено до 3 р. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДОРОХIН Тимофiй Петрович, 1915 р. на-
родження, с.Преображенне Iзмалковського р-ну 
Орловської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта середня.  На час арешту член ВКП(б). Прожи-
вав у с.Первомайськ Сватiвського р-ну, не працю-
вав. Арештований 10 квiтня 1943 року за звинува-
ченням у шпигунствi. 18 квiтня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОРОХIН Федот Степанович, 1874 р. на-
родження, с.Трьохiзбенка Слов'яносербського р-ну, 
росiянин, неписьменний. Проживав у Трьохiзбенцi, 
не працював. Вiйськовим трибуналом 259 стрiлець-
кої дивiзiї 22 березня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. 10 травня 1943 року Вiйськовим 
трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту вирок ска-
совано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1943 роцi.    

ДОРОХIНА Онисiя Якiвна, 1895 р. народ-
ження, с.Кузєво, Воронезька губернiя, росiянка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Ровеньки, не пра-
цювала. Особливою нарадою при Колегії ОДПУ 16 
серпня 1929 року позбавлена права проживання на 
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3 р. у 12 населених пунктах СРСР. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ДОРОХОВА Мотрона Митрофанiвна,   
1915 р. народження, с.Тамбовка Мелiтопольського 
р-ну Запорiзької обл., росiянка, освiта початкова. 
Проживала в с.Малоолександрiвка Троїцького р-ну, 
завiдуюча сiльською школою. Вiйськовим трибуна-
лом 266 стрiлецької дивiзiї 7 березня 1943 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1957 роцi.    

ДОРОШЕВ Митрофан Сергiйович, 1903 р. 
народження, с.Михайловка Каменського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, майстер хлi-
бозаводу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1959 роцi.    

ДОРОШЕНКО Василь Андрiйович, 1908 р. 
народження, с.Просяне Маркiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
боєць 2-ї мiської пожежної команди. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 липня 
1942 року засуджений до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДОРОШЕНКО Вiра Григорiвна, 1920 р. на-
родження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в смт Малоря-
занцеве Попаснянського р-ну, без певних занять. 
Вiйськовим трибуналом Пiвденного фронту 10 бе-
резня 1942 року засуджена до розстрiлу. Страчена 9 
квiтня 1942 року. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДОРОШЕНКО Григорiй Михайлович,  
1900 р. народження, смт Бiрюкове Свердловської 
мiськради, українець, освiта початкова. Проживав у 
Бiрюковому, колгоспник к-пу "Гiгант". Особливою 
нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 26 квiтня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi умовно. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОШЕНКО Ольга Павлiвна, 1910 р. на-
родження, с.Кичинцi Корсунь-Шевченкiвського    
р-ну Київської обл., українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Старобiльську, домогосподарка. 
Арештована 9 лютого 1943 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 4 березня 1943 року спра-
ву припинено за недоведенiстю провини, з-пiд вар-
ти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДОРОШЕНКО Павло Афiногенович,     
1890 р. народження, с.Смолянинове Новоайдарсь-
кого р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
Смоляниновому, лiсоруб Новоайдарського лiсницт-
ва. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДОРОШЕНКО Павло Дмитрович, 1924 р. 
народження, с.Мачухи Полтавського р-ну 
Полтавської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Артемiвську Перевальського р-ну, 
вибiйник шахти № 10 iм.Артема. Луганським об-
ласним судом 10 червня 1946 року засуджений до 5 
р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ДОРОШЕНКО Юхим Леонтiйович, 1905 р. 
народження, с.Лизине Бiлокуракинського р-ну, 

українець, освiта початкова. Проживав у Лизиному, 
без певних занять. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 23 вересня 1937 року засуджений до 10 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОРОШКО Олександра Василiвна, 1926 р. 
народження, с.Троїцьке Попаснянського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Троїцькому, 
робiтниця радгоспу "Скеля". Арештована 26 берез-
ня 1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщи-
ни. 1 травня 1942 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ДОРОЩЕНКО Георгiй Григорович, 1895 р. 
народження, х. Рудаков, Литвиновський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, начальник 
дiльницi шахти № 1-бiс. Вiйськовим трибуналом 
Харкiвського вiйськового округу 19 жовтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. 16 сiчня 1939 року 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР розст-
рiл замiнено 15 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1956 роцi.  

ДОСТОВ Василь Захарович, 1895 р. народ-
ження, м.Красний Сулiн Ростовської обл., Росiйсь-
ка Федерацiя, росiянин, освiта середня. Проживав у 
м.Кiровську, секретар Голубiвського рудоуправлiн-
ня. Арештований 30 листопада 1935 року за зви-
нуваченням у проведеннi антирадянської агiтацiї. 
10 сiчня 1936 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЦЕНКО Анастасiя Микитiвна, 1905 р. 
народження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в Дяковому, до-
могосподарка. Постановою Особливої наради при 
НКВС СРСР вiд 26 березня 1938 року пiддана глас-
ному нагляду строком на 2 р. як дружина репре-
сованого за звинуваченням у причетностi до контр-
революцiйної органiзацiї. Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДОЦЕНКО Арсентiй Олександрович,    
1901 р. народження, с.Петрiвське Кремiнського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Пет-
рiвському, коваль к-пу iм.Петровського. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЦЕНКО Архип Федорович, 1901 р. на-
родження, смт Михайлiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Михай-
лiвцi, робiтник промартiлi "Трудiвник". Арештова-
ний 4 сiчня 1933 року за звинуваченням у контрре-
волюцiйному саботажi. 11 лютого 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй,     
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЦЕНКО Дмитро Савелiйович, 1912 р. 
народження, х. Хоперський, Кашарський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Новодар'ївка Ровень-
кiвської мiськради, оглядач вагонiв зал.ст. Довжан-
ська. Вiйськовим трибуналом 86 стрiлецької дивiзiї 
27 червня 1943 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    
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ДОЦЕНКО Iван Єрмолайович, 1906 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець,  освiта  початкова.  Член  ВКП(б)  у  1932-
1938 рр. Проживав у смт Кам'яне Антрацитiвської 
мiськради, голова Кам'яномiллеровської сiльради. 
Вiйськовою колегiєю Верховного суду СРСР 15 
сiчня 1938 року засуджений до 15 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДОЦЕНКО Iван Кирилович, 1925 р. народ-
ження, с.Чорномин Пiщанського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у с.Го-
родище Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу 
"Ударник". Вiйськовим трибуналом 35 району авiа-
цiйного базування 14 грудня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 21 сiчня 1942 року Вiйсь-
ковим трибуналом Пiвденно-Захiдного фронту мiру 
покарання знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ДОЦЕНКО Лаврентiй Олександрович, 
1878 р. народження, с.Нововодяне Кремiнського   
р-ну, українець, неписьменний. Проживав у с.Макi-
ївка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiбник. Пос-
тановою Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР 
вiд 30 травня 1930 року висланий за межi України. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЦЕНКО Лазар Олександрович, 1903 р. 
народження, с.Петрiвське Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Петрiвському, 
машинiст Площанської МТС. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДОЦЕНКО Леонтiй Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, завi-
дуючий складом сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 29 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЦЕНКО Марiя Максимiвна, 1910 р. на-
родження, с.Пiщане Старобiльського р-ну, укра-
їнка, освiта середня. Проживала в м.Рубiжне, бух-
галтер дитячого садка хiмзаводу. Вiйськовим три-
буналом вiйськ НКВС Луганської обл. 21 лютого 
1945 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1992 роцi.    

ДОЦЕНКО Марiя Максимiвна, 1916 р. на-
родження, с.Демiвщина Ржищiвського р-ну Київсь-
кої обл., українка, освiта середня. Проживала в 
м.Луганську, не працювала. Постановою Вiйсько-
вого трибуналу вiйськ НКВС Луганської обл. вiд 18 
серпня 1944 року вислана за межi України. Реабi-
лiтована у 1992 роцi.    

ДОЦЕНКО Олексiй Лаврентiйович, 1907 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Макiївка Кремiнського р-ну, селянин-одноосiб-
ник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 30 травня 1930 року висланий за 
межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДОЦЕНКО Онисим Степанович, 1877 р. на-
родження, с.Дякове Антрацитiвського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Дяковому, без 
певних занять. 31 травня 1942 року Вiйськовим 

трибуналом вiйськової частини 1125 засуджений до 
розстрiлу. 17 червня 1942 року Вiйськовим трибу-
налом Пiвденного фронту розстрiл замiнено 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДОЦЕНКО Панас Лаврентiйович, 1904 р. 
народження, с.Макiївка Кремiнського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Макiївцi, селя-
нин-одноосiбник. Постановою Особливої наради 
при Колегiї ДПУ УРСР вiд 30 травня 1930 року 
висланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОЦЕНКО Петро Денисович, 1895 р. народ-
ження, с.Великомихайлiвка Покровського р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Попасна, машинiст електростанцiї 
зал.ст. Попасна. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 26 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДОЦЕНКО Пилип Iванович, 1888 р. народ-
ження, смт Успенка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Краснодонi, десят-
ник шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. 1 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДОЦЕНКО Семен Iванович, 1915 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Лисичанську, електрослюсар шахти 
iм.ОДПУ. Арештований 27 сiчня 1942 року за зви-
нуваченням у шпигунствi. 3 березня 1942 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДОЦЕНКО Сергiй Степанович, 1884 р. на-
родження, с.Верхнiй Токмак Чернiгiвського р-ну 
Днiпропетровської обл., українець, освiта початко-
ва. Проживав у с.Пархоменко Краснодонського     
р-ну, пастух к-пу "12 рокiв Жовтня". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 27 вересня 1937 року за-
суджений до 10  р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ДОЦЕНКО Спиридон Йосипович, 1914 р. 
народження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну 
(згодом Артемiвського р-ну Донецької обл.), украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське Пер-
вомайської мiськради, прибиральник породи шахти 
№ 1-2 "Гiрська". Арештований 5 липня 1938 року за 
звинуваченням у шкiдництвi на шахтi. 4 квiтня 
1939 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений.  Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ДОЩЕЧКIН Володимир Микитович,    
1915 р. народження, смт Чорнухине Перевальсь-
кого р-ну, росiянин, освiта середня. Проживав у 
Чорнухиному, коваль к-пу "Червоний партизан". 
Арештований 16 вересня 1946 року за звинувачен-
ням в антирадянськiй агiтацiї. Особливою нарадою 
при МДБ СРСР 13 березня 1948 року мiрою по-
карання визначено строк попереднього ув'язнення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДОЩЕЧКIН Iван Микитович, 1899 р. на-
родження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухи-
ному, слюсар депо Дебальцеве, Донецька обл. Вiй-
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ськовим трибуналом Алчевського гарнiзону 18 сiч-
ня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок вико-
нано 27 березня 1942 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДОЩЕЧКIН Семен Мартинович, 1885 р. 
народження, смт Чорнухине Перевальського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Чорнухи-
ному, техпрацiвник селищної школи. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1995 роцi.    

ДРАГАН Андрiй Васильович, 1914 р. на-
родження, Польща, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Красний Колос Ровенькiвської мiськ-
ради, колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Луганським 
обласним судом 23 травня 1946 року засуджений до 
2 р. позбавлення волi. 26 липня 1946 року Верхов-
ним судом УРСР вирок скасовано, справу направ-
лено на дослiдування. 20 серпня 1946 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.   

ДРАГАН Iван Олександрович, 1895 р. на-
родження, с.Балинцi Коломийського р-ну Ста-
нiславської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у м.Старобiльську, робiтник 5-ї дiльницi 
"Трансводбуду". "Трiйкою" УНКВС по Воронезькiй 
обл., Росiйська Федерацiя, 5 жовтня 1938 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1962 роцi.    

ДРАГАНОВ Iван Iванович, 1878 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у с.Верхньошевирiвка Краснодонського       
р-ну, городник к-пу iм.Петровського. Арештований 
31 сiчня 1938 року за звинуваченням у прина-
лежностi до болгарської нацiоналiстичної шпигун-
ської органiзацiї. 21 листопада 1938 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1994 роцi.    

ДРАГНИШ Михайло Михайлович, 1897 р. 
народження, м.Горлiвка Донецької обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, слюсар 
хiмкомбiнату. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДРАГНИШ Олександр Максимович,     
1886 р. народження, м.Стаханов, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Лисичанську, телеграфiст 
мiськпоштамту. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРАГНОВСЬКИЙ Адольф Вiкентiйович, 
1892 р. народження, с.Дерманка Баранiвського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Дем'янiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник  
к-пу "Прапор працi". Комiсiєю НКВС i Прокурату-
ри СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРАГОБИЦЬКА Устина Василiвна, 1891 р. 
народження, Польща, українка, освiта початкова. 
Проживала в м.Луганську, не працювала. Особли-
вою нарадою при НКВС СРСР 19 листопада 1937 

року засуджена до розстрiлу. Реабiлiтована у 1989 
роцi.    

ДРАГОВ Христофор Златович, 1895 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у м.Луганську, возiй "Дортрансу". До-
нецьким обласним судом 14 березня 1939 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ДРАГОВИЧ (ДРАСОВИЧ) Михайло Семе-
нович, 1893 р. народження, Австро-Угорщина, 
серб, освiта н/середня. Проживав у м.Лисичанську, 
котельник механiчного цеху станцiї "Пiдземгаз". 
Особливою "трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
29 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 10 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 
1960 роцi.    

ДРАГОЛЮБОВА (ВИСОЧЕНКО) Катери-
на Григорiвна, 1882 р. народження, м.Кiровськ, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Брянка, 
без певних занять. Репресована двiчi. Лiнiйним су-
дом Донецької залiзницi 22-26 вересня 1935 року 
засуджена до 4 р. позбавлення волi. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 25-30 
листопада 1944 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована вiдповiдно у 1990 i 1992 
роках. 

ДРАГОЛЮНЦЕВ Дмитро Денисович,   
1908 р. народження, смт Слов'яносербськ, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Замостя 
Слов'яносербського р-ну, монтер зв'язку зал.ст. 
Родакове. Арештований 23 березня 1946 року за 
звинуваченням у зрадi Батькiвщини.  27 серпня 
1946 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтова-ний 
у 1946 роцi.    

ДРАГОЛЮНЦЕВ Сергiй Денисович,     
1903 р. народження, смт Фащiвка Антрацитiвського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Старий Айдар Станично-Луганського р-ну, ко-
валь к-пу "Оборона країни". Луганським обласним 
судом 19 червня 1950 року засуджений до 25 р. 
позбавлення волi. 9 жовтня 1954 року Верховним 
судом УРСР мiру покарання знижено до 6 р. Реа-
бiлiтований у 1991 роцi.    

ДРАГОМИРОВ Никифор Васильович,  
1900 р. народження, м.Лисичанськ, українець, освi-
та початкова. Проживав у Лисичанську, слюсар     
з-ду "Донсода". Арештований 25 жовтня 1935 року 
за звинуваченням у приналежностi до контррево-
люцiйної органiзацiї. 3 грудня 1935 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1935 роцi.    

ДРАГУЗЬ (ДРАГУЗЯ) Денис Михайлович, 
1887 р. народження, с.Чмирiвка Старобiльського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Старобiльську, столяр дистанцiї колiї 10-ї буд-
дiльницi Пiвденно-Схiдного будмонтажного тресту. 
Арештований 10 листопада 1936 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 квiтня 1937 ро-
ку виправданий Лiнiйним судом залiзницi Москва-
Донбас. Реабiлiтований у 1937 роцi.    
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ДРАГУНОВ Микола Оврамович, 1900 р. 
народження, Макiївський р-н Донецької обл., 
українець, освiта початкова.  На час арешту член 
ВКП(б). Проживав у м.Свердловську, приймальник 
вагонiв вагоноремонтного пункту зал.ст. Довжан-
ська. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 груд-
ня 1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРАНДІДIС Митрофан Спиридонович, 
1900 р. народження, м.Таганрог Ростовської обл., 
Росiйська Федерацiя, грек, освiта початкова. Про-
живав у м.Ровеньки, завiдуючий магазином "Дон-
нархарчу". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 11 
березня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1964 роцi.    

ДРАНИЦЬКИЙ Олексiй Павлович, 1913 р. 
народження, с.Гаразджа Теремнiвського р-ну Во-
линської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у м.Краснодонi, вибiйник шахти № 22. Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 27 березня 1946 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1966 роцi.    

ДРАНИШ Андрiй Кузьмич, 1891 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Лисичанську, вантажник з-ду "Донсо-
да". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1959 роцi.    

ДРАНИШ Володимир Олексiйович, 1929 р. 
народження, м.Костянтинiвка Костянтинiвського  
р-ну Донецької обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Лисичанську, не працював. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 15 
червня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 7 квiтня 1944 року слiдчим вiддiлом УНКДБ 
по Луганськiй обл. вирок скасовано, справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення, з ув'язнення 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРАНИШ Єгор Кузьмич, 1899 р. народжен-
ня, м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 26 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ДРАНИШ Михайло Юхимович, 1895 р. на-
родження, м.Лисичанськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Лисичанську, не працював. Вiй-
ськовим трибуналом 35 району авiацiйного базу-
вання 23 грудня 1941 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДРАНОВ Семен Григорович, 1902 р. народ-
ження, м.Золоте Первомайської мiськради, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, не 
працював. Луганським обласним судом 7 жовтня 
1941 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДРАНЧУК Микола Iллiч, 1898 р. народ-
ження, с.Матеївцi Коломийського р-ну Станiслав-
ської обл., українець, освiта вища. Проживав у 
м.Рубiжне, викладач ФЗУ. Репресований двiчi. 
"Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 26 листопада 
1933 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 10 

листопада 1937 року "трiйкою" УНКВС по Донець-
кiй обл. засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1958 роцi.    

ДРАПАК Костянтин Якович, 1902 р. народ-
ження, с.Михайлiвка, Вiнницька обл., українець, 
освiта вища. Проживав у м.Рубiжне, шкiльний учи-
тель. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 лис-
топада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1958 роцi.    

ДРАПЕЙ (ДРОПЕЙ) Дем'ян Миколайович, 
1894 р. народження, с.Абрамiвка Димерського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, майстер склозаводу "Пролетар". 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДРАПОВСЬКИЙ Йосип Гнатович, 1894 р. 
народження, Польща, поляк, освiта початкова. Про-
живав у м.Алчевську, столяр з-ду iм.Косiора. Ко-
мiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДРАТ Емiль Вiльгельмович, 1893 р. народ-
ження, с.Янiвка Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта середня. Проживав у с.Боровеньки 
Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу "Комiнтерн". 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 28 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДРАХЕНБЕРГ Леонгард Юлiсович, 1896 р. 
народження, с.Новоолександрiвка Пулинського     
р-ну Київської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Кризьке Маркiвського р-ну, колгоспник 
к-пу "13 рокiв Жовтня". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1963 роцi.    

ДРАХЛIН Олексiй Сергiйович, 1908 р. на-
родження, с.Савинцi Савинського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Комишуваха Попаснянського р-ну, тракторист 
радгоспу "Вибiйник". Арештований 31 жовтня 1943 
року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 9 груд-
ня 1943 року виправданий Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. Реабiлiтований у 
1943 роцi.    

ДРАЧЕВСЬКИЙ Олександр Миколайович, 
1888 р. народження, с.Головлi Славутського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у смт Станично-Луганське, коваль к-пу "Москва-
Донбас". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 31 
жовтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДРЕВИНСЬКИЙ Никифор Филимонович, 
1910 р. народження, с.Тростянець Тростянецького 
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта вища. Про-
живав у с.Петрiвка Сватiвського р-ну, старший 
зоотехнiк свинорадгоспу № 10. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРЕВС Август Генрiхович, 1880 р. народ-
ження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Єпi-
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фанiвка Кремiнського р-ну, колгоспник к-пу iм.Ка-
лiнiна. Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДРЕВС Адольф Фрiдрiхович, 1906 р. народ-
ження, с.Нова Романiвка Новоград-Волинського   
р-ну Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського   
р-ну, колгоспник к-пу iм.Комiнтерну. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 8 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРЕВС Емiль Фрiдрiхович, 1909 р. народ-
ження, с.Пулино-Гута Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Єпiфа-
нiвка Кремiнського р-ну, столяр к-пу iм.Калiнiна. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДРЕГЕР Альберт Августович, 1898 р. на-
родження, к.Мар'янка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Лiсна 
Поляна Маркiвського р-ну, чорнороб зернорад-
госпу "Старобiльський". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРЕГЕР Юлiус Християнович, 1874 р. на-
родження, Київська обл., нiмець, освiта початкова. 
Проживав у смт Петрiвка Станично-Луганського   
р-ну, колгоспник к-пу "Полiтвiддiл". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДРЕДIГЕР Франц Францович, 1911 р. на-
родження, к.Великокняжеська Невинномиського   
р-ну Ставропольського краю, Росiйська Федерацiя, 
нiмець, освiта середня. Проживав у м.Луганську, 
перекладач техвiддiлу Луганської ТЕЦ. Арешто-
ваний 17 жовтня 1933 року за звинуваченням у 
шпигунствi. 16 листопада 1933 року справу припи-
нено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ДРЕЄВ Андрiй Стефанович, 1879 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, неписьменний. Проживав у Нижньоба-
раникiвцi, селянин-одноосiбник. Арештований 27 
березня 1931 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу при-
пинено за недоведенiстю провини. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДРЕЄВ Євстафiй Дем'янович, 1898 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1008 стрiлецького полку. Арештований 29 
червня 1943 року за звинуваченням в антира-
дянській агiтацiї. 21 липня 1943 року виправданий 
Вiйськовим трибуналом 266 стрiлецької дивiзiї. 
Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ДРЕЄВ Iван Антонович, 1919 р. народжен-
ня, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 822 запасного стрiлецького полку 34 запасної 
стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 30 стрi-

лецького корпусу 7 березня 1941 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 
роцi.    

ДРЕЄВ Микита Iллiч, 1886 р. народження, 
с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Бараникiвка 
Бiловодського р-ну, колгоспник к-пу "Степ Ук-
раїни". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 
травня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДРЕЄВ Михайло Овсiйович, 1890 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
бараникiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Перекоп". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1988 роцi.    

ДРЕЄВ Михей Юхимович, 1887 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
бараникiвцi, селянин-одноосiбник. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 26 
лютого 1930 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДРЕЄВ Никон Кiндратович, 1889 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижньо-
бараникiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Перекоп". 
Арештований 14 травня 1943 року за звинувачен-
ням у зрадi Батькiвщини. 12 червня 1943 року спра-
ву припинено за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1943 роцi.    

ДРЕЄВ Олександр Семенович, 1901 р. на-
родження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Ниж-
ньобараникiвцi, колгоспник к-пу "Червоний Пере-
коп". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiт-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1988 роцi.    

ДРЕЄВ Петро Платонович, 1906 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, 
рядовий 1181 стрiлецького полку 356 стрiлецької 
дивiзiї. Арештований 21 серпня 1942 року за звину-
ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 12 вересня 1942 
року справу припинено за вiдсутнiстю складу зло-
чину,  з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1942 роцi.    

ДРЕЄВА Мокрина Тимофiївна, 1909 р. на-
родження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського     
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в Ниж-
ньобараникiвцi, селянка-одноосiбниця. "Трiйкою" 
при Колегiї ДПУ УРСР 5 травня 1930 року ухвале-
но постанову про вислання за межi України. Реабi-
лiтована у 1989 роцi.    

ДРЕЄВА Тетяна Савелiївна, 1896 р. народ-
ження, с.Нижньобараникiвка Бiловодського р-ну, 
українка, неписьменна. Проживала в Нижньобара-
никiвцi, колгоспниця к-пу "Червоний Перекоп". 25 
квiтня 1942 року Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС по охоронi тилу вiйськової частини 1080 
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засуджена до 7 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1995 роцi.   

ДРЕЄР Михайло Семенович (Мойсей-Хаїм 
Шоломович), 1905 р. народження, м.Луганськ, єв-
рей, освiта вища.  На час арешту член ВКП(б). Вiй-
ськовослужбовець, заступник начальника навчаль-
ного вiддiлу вiйськової частини 10755. 13 червня 
1953 року Вiйськовим трибуналом вiйськової час-
тини 99378 засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
25 червня 1956 року Верховним судом СРСР вирок 
скасовано, справу припинено за вiдсутнiстю складу 
злочину. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДРЕЙВIЦ Карл Карлович, 1885 р. народ-
ження, к.Стрибiж Пулинського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Пантюхине 
Новопсковського р-ну, колгоспник   к-пу iм.Кагано-
вича. Особливою нарадою при НКВС СРСР 15 сiч-
ня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДРЕЙФЕЛЬД Артем Федорович, 1888 р. на-
родження, к.Широка Марiупольського р-ну До-
нецької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Алчевську, бригадир монтажникiв тресту "Дом-
наремонт". "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 
17 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Ви-
рок виконано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований 
у 1960 роцi.    

ДРЕЙФЕЛЬД Якiв Якович, 1876 р. народ-
ження, к.Широка Марiупольського р-ну Донецької 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у м.Крас-
ний Луч, колгоспник к-пу iм.Тельмана. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 29 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 13 жовт-
ня 1938 року. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДРЕЛЬ Никанор Костянтинович, 1915 р. 
народження, м.Ананьїв Жовтневого р-ну Одеської 
обл., українець, освiта н/середня. Проживав у м.Лу-
ганську, майстер з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 21 березня 1943 року за звинувачен-
ням у пособництвi нiмецьким окупантам. 27 лис-
топада 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДРЕМАНОВИЧ Iван Iллiч, 1864 р. народ-
ження, с.Серебрянка Попаснянського р-ну (згодом 
Артемiвського р-ну Донецької обл.), українець, 
освiта початкова. Проживав за мiсцем народження, 
сторож Серебрянського кам'яного кар'єру. "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 
вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1964 роцi.    

ДРЕНСЬКИЙ Антон Федорович, 1894 р. на-
родження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. 
Проживав у смт Бiле Лутугинського р-ну, городник 
пiдсобного господарства Бiлiвської дитячої комуни. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 3 жовтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДРЕНЬКАЛО (ДРИНЬКАЛО) Василь 
Олексiйович, 1902 р. народження, с.Старий Мi-
зунь Вигодського р-ну Станiславської обл., украї-
нець, освiта н/вища. Проживав у м.Вахрушеве 

Краснолуцької мiськради, десятник шахти № 8-9. 
Репресований двiчi. Арештований 4 вересня 1933 
року за звинуваченням у приналежностi до контр-
революцiйної органiзацiї. 4 листопада 1934 року 
звiльнений пiд пiдписку про невиїзд. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 9 липня 1937 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований вiд-
повiдно у 1997 i 1989 роках.   

ДРЕШЕР Жан Едуардович, 1903 р. народ-
ження, м.Рига, Латвiя, латиш. Проживав у м.Пере-
вальську, слюсар шахти № 5. "Трiйкою" УНКВС по 
Луганськiй обл. 25 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРЖЕВЕЦЬКИЙ Бронiслав Петрович, 
1910 р. народження, с.Шиєцька Буда Житомирсь-
кого р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Осинове Новопсковського р-ну, дiль-
ничний зоотехнiк райземвiддiлу. Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРЖЕВЕЦЬКИЙ Петро Йосипович, 1884 р. 
народження, с.Шиєцька Буда Житомирського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Тишкiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
"Полiтвiддiл". Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 
24 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРИЗИК Антон Лаврович, 1918 р. народ-
ження, с.Киликiїв Славутського р-ну Вiнницької 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Нагольно-Тарасiвка Ровенькiвської мiськради, ро-
бiтник шахти № 2-3. Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 сiчня 1938 року засуджений до     
10  р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРИЛЬ Сидiр Андрiйович, 1882 р. народ-
ження, с.Гнилиця Друга Куп'янського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Мiлуватка Сватiвського р-ну, вагар зал.ст. Кре-
мiнна. Постановою Особливої наради при НКВС 
СРСР вiд 25 березня 1944 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРИМАН Iван Маркович, 1913 р. народ-
ження, с.Крякiвка Слов'яносербського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Фрунзе Сло-
в'яносербського р-ну, колiйний робiтник зал.ст. 
Сентянiвка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-
Донецької залiзницi 24 сiчня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ДРОБИШЕВ Федiр Iванович, 1889 р. народ-
ження, с.Лiвi Ламки Сосновського р-ну Тамбов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у с.Новодачне Слов'яно-
сербського р-ну, тваринник радгоспу Луганської 
контори райтрансторгхарчу. Вiйськовим трибуна-
лом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 2 грудня 1941 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ДРОБОТ Дмитро Якович, 1888 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського    р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у 
Краснорiченському, робiтник ремколони № 2 рай-
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онного управлiння колiйнобудiвних робiт. Лiнiй-
ним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 31 липня 
1938 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОБОТ Пантелiй Миколайович, 1890 р. 
народження, смт Краснорiченське Кремiнського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, кучер шахти iм.Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 листопада 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1989 роцi.    

ДРОГIН Гаврило Iсайович, 1901 р. народ-
ження, с.Чмирiвка Старобiльського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Чмирiвцi, кустар-
одинак. Арештований 15 березня 1943 року за зви-
нуваченням у пособництвi нiмецьким окупантам.   
8 червня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДРОГОВОЗ Микита Юхимович, 1892 р. на-
родження, смт Троїцьке, українець, освiта почат-
кова. Проживав у с.Вiвчарове Троїцького р-ну, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 8 травня 1931 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОГОВОЗ Федiр Петрович, 1883 р. народ-
ження, смт Троїцьке, українець, освiта початкова. 
Проживав у Троїцькому, селянин-одноосiбник. 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР 31 
грудня 1932 року ухвалено постанову про вислання 
за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОЖАННИКОВ Митрофан Олексiйович, 
1893 р. народження, Харкiвська обл., росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, чор-
нороб склозаводу "Пролетар". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 22 жовтня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОЖЖИН Микола Максимович, 1923 р. 
народження, м.Стаханов, росiянин, освiта н/серед-
ня. Вiйськовослужбовець, рядовий. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Хабаровського краю 7 
грудня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. 4 жовтня 1947 року Вiйськовою колегiєю Вер-
ховного суду СРСР мiру покарання знижено до 5 р. 
Реабiлiтований у 1998 роцi.  

ДРОЗДОВ Анатолiй Iванович, 1916 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, швець-надомник. Лугансь-
ким обласним судом 5 сiчня 1948 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. 30 липня 1954 року Вер-
ховним судом УРСР мiру покарання знижено до 6 
р. 6 м-цiв. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДРОЗДОВ Григорiй Iванович, 1894 р. на-
родження, с.Хотенчицi Пензенського повiту Мiнсь-
кої губернiї, поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Талове Краснодонського р-ну, вагонник шахти 
№ 7-10. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 
листопада 1937 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОЗДОВ Евген Антонович, 1912 р. народ-
ження, с.Гришуваха Iзюмського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Вiйськово-

службовець, рядовий 279 стрiлецької дивiзiї. Ареш-
тований 27 березня 1943 року за звинуваченням у 
приналежностi до агентури гестапо. 1 червня 1943 
року справу припинено за недостатнiстю мате-
рiалiв, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.  

ДРОЗДОВ Iван Кирилович, 1915 р. народ-
ження, с.Мальково Лiозненського р-ну Вiтебської 
обл., Бiлорусь, бiлорус, освiта початкова. Проживав 
у м.Лутугине, бурильник шахти управлiння "Пром-
розвiдка". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до 8 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДРОЗДОВ Iван Костянтинович, 1913 р. на-
родження, м.Алчевськ, росiянин, освiта середня. 
Вiйськовослужбовець, шофер роти техобслугову-
вання 105 танкової бригади. Арештований 21 липня 
1942 року за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
16 вересня 1942 року справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРОЗДОВ Iлля Трохимович, 1905 р. народ-
ження, м.Слов'янськ Донецької обл., росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Первомайську, на-
валовiдбiйник шахти "Альберт". Вiйськовим три-
буналом Харкiвського вiйськового округу 20 серп-
ня 1939 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДРОЗДОВА Наталiя Самофiївна, 1893 р. на-
родження, кол.с.Табаївка Новоолександрiвської 
сiльради Троїцького р-ну, росiянка, освiта почат-
кова. Проживала в с.Жовтневе Троїцького    р-ну, 
колгоспниця к-пу iм.Кагановича. Постановою 
Особливої наради при МВС СРСР вiд 20 сiчня 1945 
року вислана за межi України як член сiм'ї ре-
пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДРОКIН Єгор Хомич, 1876 р. народження, 
с.Тимонове Троїцького р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Писарiвка Новопсковського 
р-ну, рахiвник пункту "Союзхлiб". Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 25 
сiчня 1931 року висланий за межi України. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДРОКIН (ДРАКIН) Iван Олексiйович,   
1888 р. народження, с.Ахтирське Малоархангель-
ського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, 
поляк, освiта початкова. Проживав у м.Стахановi, 
головний бухгалтер мiськмiсцевпрому. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 15 сiчня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДРОКIН Федiр Григорович, 1907 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у Покровському, столяр 
райспоживспiлки. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 14 вересня 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1967 роцi.    

ДРОНИК Василь Федорович, 1905 р. народ-
ження, м.Днiпропетровськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Кiровську, завiдуючий фiнан-
совим вiддiлом Голубiвського рудоуправлiння. 
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Арештований 29 березня 1933 року за звинува-
ченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi. 4 березня 
1934 року справу припинено за малозначнiстю. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРОНIН Iван Семенович, 1901 р. народжен-
ня, м.Луганськ, росiянин, освiта середня. Проживав 
у Луганську, технолог технiчного вiддiлу з-ду 
iм.Жовтневої революцiї. Арештований 19 березня 
1939 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 4 вересня 1939 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРОНОВ Олексiй Пилипович, 1900 р. на-
родження, х. Абашкине, Куп'янський р-н Харкiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Лисичанську, вибiйник шахти iм.ОДПУ. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 9 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ДРОНОВ Федiр Семенович, 1903 р. народ-
ження, с.Райгородка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Рубiжне, десятник 
шахти "Червоний гiрник". "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 3 жовтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДРОПIЙ Дем'ян Миколайович, 1894 р. на-
родження, с.Абрамiвка Димерського р-ну Київської 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у м.Ли-
сичанську, робiтник склозаводу "Пролетар". Комi-
сiєю НКВС i Прокуратури СРСР 2 листопада 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДРУГАЛЬ Марiя Василiвна, 1922 р. народ-
ження, м.Бобринець Бобринецького р-ну Кiрово-
градської обл., українка, освiта середня. Проживала 
в м.Красний Луч, студентка Станiславського вчи-
тельського iнституту. Арештована 6 грудня 1941 
року за звинуваченням у зв'язках з агентурою нi-
мецької розвiдки. 6 сiчня 1942 року справу при-
пинено за вiдсутнiстю матерiалiв для притягнення 
до суду, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ДРУДЕ Адольф Генрiхович, 1891 р. народ-
ження, с.Владин Житомирського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. До-
нецьким обласним судом 7 березня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДРУДЕ Густав Iванович, 1893 р. народжен-
ня, с.Владин Житомирського р-ну Київської обл., 
нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвчарове 
Троїцького р-ну, чорнороб на будiвництвi кiно-
театру у с.Демино-Олександрiвка Троїцького р-ну. 
Донецьким обласним судом 7 березня 1937 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ДРУДЕ Едмунд Фрiдрiхович, 1902 р. народ-
ження, с.Владин Житомирського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Вiвча-
рове Троїцького р-ну, селянин-одноосiбник. До-
нецьким обласним судом 7 березня 1937 року за-

суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДРУДЕ Устина Михайлiвна, 1899 р. народ-
ження, с.Ладинь, Волинська обл., нiмкеня, освiта 
початкова. Проживала в м.Луганську, без певних 
занять. Вiйськовим трибуналом Луганського гарнi-
зону 5 лютого 1942 року засуджена до 8 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДРУЖИНIН Вiталiй Тихонович, 1921 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 291 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 63 стрiлецької дивi-
зiї 25 серпня 1942 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 28 серпня 1942 року. Реабiлi-
тований у 1991 роцi.    

ДРУЖИНIН Євген Тихонович, 1928 р. на-
родження, м.Луганськ, росiянин, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 23 липня 1948 року 
засуджений до 5 р. позбавлення волi. 9 жовтня 1948 
року Верховним судом СРСР вирок скасовано, 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення.  
Реабiлiтований у 1948 роцi.    

ДРУЖИНIНА Неонiла Григорiвна, 1902 р. 
народження, м.Луганськ, українка, освiта н/серед-
ня. Проживала в Луганську, сторож. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 25 лютого 1946 року 
засуджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1991 роцi.    

ДРУЗЬЄВА Єфросинiя Василiвна, 1898 р. 
народження, с.Байдiвка Старобiльського р-ну, ук-
раїнка, неписьменна. Проживала в смт Тошкiвка 
Первомайської мiськради, домогосподарка. Вiйсь-
ковим трибуналом 32 району авiацiйного базування 
13 квiтня 1942 року засуджена до розстрiлу. 4 трав-
ня 1942 року Вiйськовим трибуналом Пiвден-ного 
фронту розстрiл замiнено 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1994 роцi.    

ДРУКАРОВ Абрам Янкельович, 1903 р. на-
родження, с.Усуравичi Рогачевського р-ну Гомель-
ської обл., Бiлорусь, єврей, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, кустар-шапкар. Арештований 
18 жовтня 1925 року за звинуваченням у прина-
лежностi до контрреволюцiйної сiонiстської органi-
зацiї. 27 квiтня 1926 року справу припинено за не-
доведенiстю провини, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.    

ДРУНКОВСЬКИЙ Йосип Михайлович, 
1913 р. народження, с.Улянiвка Мархлевського     
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Городище Бiловодського р-ну, кол-
госпник к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 4 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДРУНКОВСЬКИЙ Микола Михайлович, 
1905 р. народження, с.Улянiвка Мархлевського     
р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. Про-
живав у с.Городище Бiловодського р-ну, колгосп-
ник к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокура-
тури СРСР 16 листопада 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    
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ДРУНТКОВСЬКИЙ Михайло Йосипович, 
1872 р. народження, с.Улянiвка Мархлевського     
р-ну Київської обл., поляк, неписьменний. Прожи-
вав у с.Городище Бiловодського р-ну, колгоспник 
к-пу iм.Шевченка. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДРУП Федот Васильович, 1894 р. народ-
ження, с.Дар'ївка Свердловської мiськради, украї-
нець, неписьменний. Проживав у Дар'ївцi, конюх  
к-пу iм.Сталiна. Арештований 10 лютого 1932 року 
за звинуваченням в антирадянської агiтацiї. 29 бе-
резня 1932 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРУПОВ Данило Олексiйович, 1895 р. на-
родження, с.Дар'ївка Свердловської мiськради, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Дар'ївцi, се-
лянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 23 грудня 1930 року ухвалено пос-
танову про вислання за межi України. Реабілі-
тований у 1989 роцi.    

ДРУТТ Сергiй Федорович, 1901 р. народ-
ження, м.Лодзь, Польща, нiмець, освiта н/середня. 
Проживав у м.Гiрське Первомайської мiськради, 
вантажник шахти № 1-2 "Гiрська". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Донецької обл. 20 червня 
1941 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДРУЦЬКИЙ Iван Олексiйович, 1900 р. на-
родження, м.Кремiнна, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Кремiннiй, робiтник шахти "Кремiнна". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДРУШЛЯК Кирило Васильович, 1901 р. на-
родження, с.Новоосинове Куп'янського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с.Манькiвка Бiлокуракинського р-ну, дiльнич-
ний механiк радгоспу "Червоне руно". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Страчений 26 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДРУШЛЯК Микола Савич, 1894 р. народ-
ження, с.Новоосинове Куп'янського р-ну Харкiвсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, плановик Сватiвського птахокомбiнату. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 10 серпня 1941 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ДРЮМОВ Василь Петрович, 1895 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у с.Весела Тарасiвка Лутугинського р-ну, го-
родник к-пу iм.Ворошилова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДУБ Якiв Микитович, 1893 р. народження, 
м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. Про-
живав у Лисичанську, слюсар з-ду "Донсода". 
Арештований 25 березня 1933 року за звинува-
ченням у шкiдництвi. Рiшення у справi немає. Реа-
бiлiтований у 1995 роцi.    

ДУБАНЕВИЧ Володимир Васильович,  
1926 р. народження, с.Волчатичi Ходорiвського     
р-ну Дрогобицької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у м.Алчевську, електрозварник металур-
гiйного з-ду iм.Ворошилова. Луганським обласним 
судом 25 квiтня 1959 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДУБАСОВ Григорiй Карпович, 1903 р. на-
родження, с.Верхня Вiльхова Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
Верхнiй Вiльховiй, секретар сiльради. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 19 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 
роцi.    

ДУБАСОВ Iван Андрiйович, 1877 р. народ-
ження, с-ще Вiльхове Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Вiльхо-
вому, селянин-одноосiбник. Арештований 7 квiтня 
1932 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 15 серпня 1932 року справу припинено за 
недостатнiстю матерiалiв для притягнення до суду. 
Реабiлiтований у 1932 роцi.    

ДУБАСОВ Петро Андрiйович, 1892 р. на-
родження, с.Нижня Вiльхова Станично-Лугансь-
кого р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
с.Валуйське Станично-Луганського р-ну, возiй Ва-
луйського сiльпо. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДУБЕЙКО Григорiй Тимофiйович, 1896 р. 
народження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у смт Бiлолуцьк 
Новопсковського р-ну, агролiсомелiоратор райвiд-
дiлу сiльського господарства. Луганським облас-
ним судом 15 грудня 1947 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Верховним судом УРСР 23 жовт-
ня 1954 року строк покарання знижено до 7 р. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДУБЕЙКО Тимофiй Єгорович, 1911 р. на-
родження, с.Лиман Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 139 мiнометного полку. Вiйськовим трибуна-
лом 3 армiї 1 листопада 1942 року засуджений до 
розстрiлу. 13 листопада 1942 року розстрiл замi-
нено 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУБЕЙКО Федiр Пахомович, 1897 р. народ-
ження, с.Лиман Старобiльського р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Брянка, дiловод шах-
ти № 12-21. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
29 листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУБЕНКО Василь Володимирович, 1909 р. 
народження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Пере-
вальську, десятник шахти № 14. Вiйськовим трибу-
налом гарнiзону м.Алчевська 9 липня 1942 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДУБЕНКО Iван Васильович, 1908 р. народ-
ження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у с.Огульчанськ 
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Краснодонського р-ну, вчитель сiльської школи. 
Арештований 27 серпня 1935 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 26 лютого 1936 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДУБЕНКО Йосип Корнiйович, 1894 р. на-
родження, смт Селезнiвка Перевальського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Ал-
чевську, муляр з-ду iм.Ворошилова. Арештований 
10 травня 1933 року за звинуваченням в контр-
революцiйнiй агiтацiї. 17 сiчня 1934 року справу 
припинено, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований 
у 1934 роцi.    

ДУБИКОВ Дмитро Юхимович, 1902 р. на-
родження, с.Водоп'яново Водоп'яновського р-ну 
Воронезької обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова.  На час арешту член ВКП(б). Про-
живав у м.Свердловську, начальник дiльницi шахти 
№ 6 "Центросоюз". Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 17 червня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1990 роцi.    

ДУБИНА Василь Петрович, 1905 р. народ-
ження, с.Орiхове Попаснянського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Кiровську, колiй-
ний майстер зал.ст. Сифонна. Арештований 27 квiт-
ня 1938 року за звинуваченням у приналежностi до 
антирадянської шкiдницької органiзацiї. 20 грудня 
1939 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1939 роцi.    

ДУБИНА Єгор Якович, 1911 р. народження, 
х. Дубовий Гай, Яблунiвський р-н Чернiгiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Кiровську, швець вiддiлу робiтничого постачання 
"Шахтобуду". Арештований 19 квiтня 1945 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 листо-
пада 1945 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ДУБИНА Iван Дем'янович (Омелянович), 
1894 р. народження, с.Данилiвка Бiловодського     
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у смт 
Бiловодську, колгоспник к-пу "Червоний Яр". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 4 травня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДУБИНА Михайло Петрович, 1914 р. на-
родження, м.Сватове, українець, освiта н/середня. 
Проживав у Сватовому, чорнороб зал.ст. Сватове. 
Особливою нарадою при НКВС СРСР 25 вересня 
1943 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1976 роцi.    

ДУБИНА Павло Тимофiйович, 1898 р. на-
родження, с.Невське Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Невському, колгос-
пник к-пу "1 Травня". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 2 лютого 1938 року. Реабiлi-
тований у 1989 роцi.    

ДУБИНА Пилип Касянович, 1915 р. народ-
ження, смт Родакове Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта середня. Проживав у Родаковому, 
студент залiзничного робiтфаку. Лiнiйним судом 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi 7 липня 1938 року за-
суджений до 3 р. позбавлення волi умовно. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ДУБИНА Пилип Тимофiйович, 1889 р. на-
родження, с.Новочервоне Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у кол.с.Кринички 
Троїцького р-ну, член комуни "Свобода". Ареш-
тований 3 квiтня 1932 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 26 червня 1932 року справу 
припинено за недостатнiстю даних для притягнення 
до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДУБИНА Семен Андрiйович, 1901 р. на-
родження, с.Помоклi Переяслав-Хмельницького    
р-ну Київської обл., українець, освiта середня. Про-
живав у с.Розспасiївка Троїцького р-ну, вчитель 
сiльської школи. Донецьким обласним судом 20 
квiтня 1937 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ДУБИНА Якiв Остапович, 1898 р. народ-
ження, с.Невське Кремiнського р-ну, українець, ос-
вiта початкова. Без певного мiсця проживання i 
роботи. Особливою нарадою при МДБ СРСР 25 
жовтня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУБИНIН Олексiй Васильович, 1890 р. на-
родження, с.Покровське Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Сватове, 
приймальник пункту "Союзборошно". "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ДУБИНIН Тихiн Сергiйович, 1910 р. на-
родження, с.Мульгинка Iзмалковського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, вибiйник шах-
ти № 4-2-бiс. Арештований 10 червня 1942 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. У зв'язку 
з воєнним станом етапований углиб країни. 8 бе-
резня 1948 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення.  Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУБИНIНА Фекла Василiвна, 1911 р. на-
родження, с.Люшнювате Голованiвського р-ну 
Одеської обл., українка, освiта початкова. Прожи-
вала в м.Луганську, бригадир вантажникiв млин-
комбiнату № 7. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 1 вересня 1944 року засуд-
жена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1990 
роцi.    

ДУБИНКА Єгор Демидович, 1865 р. народ-
ження, с.Покровське Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, сто-
рож дитячого будинку мiськкомунгоспу. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1956 роцi.    

ДУБИНКА Iван Єгорович, 1899 р. народ-
ження, с.Загризове Куп'янського р-ну Харкiвської 
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обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Ру-
бiжне, вибiйник шахти iм.Мельникова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 липня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДУБИНСЬКИЙ Василь Вакулович, 1892 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiв-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у смт Михайлiвка Ровенькiвської мiськради, 
робiтник шахти № 28. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 15 лютого 1945 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ДУБИНСЬКИЙ Гнат Архипович, 1899 р. 
народження, смт Нижнiй Нагольчик Антрацитiв-
ського р-ну, українець, освiта початкова. Проживав 
у Нижньому Нагольчику, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 11 серпня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУБИНСЬКИЙ Олексiй Никифорович, 
1921 р. народження, смт Нижнiй Нагольчик Антра-
цитiвського р-ну, українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Ровеньки, робiтник маслозаводу. Вiйсь-
ковим трибуналом Луганського гарнiзону 9 червня 
1950 року засуджений до 25 р. позбавлення волi. 22 
березня 1955 року Вiйськовим трибуналом Київсь-
кого вiйськового округу мiру покарання знижено до 
5 р., з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ДУБИНСЬКИЙ Павло Андрiйович, 1888 р. 
народження, смт Короп Коропського р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Луганську, пенсiонер. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 листопада 1937 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДУБИНСЬКИЙ Юрiй Павлович, 1917 р. на-
родження, м.Полтава, українець, освiта середня. 
Проживав у м.Луганську, студент пiдготовчих кур-
сiв педагогiчного iнституту. Донецьким обласним 
судом 29 листопада 1936 року засуджений до  4 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДУБИЦЬКИЙ Василь Павлович, 1925 р. на-
родження, смт Лукiвка Турiйського р-ну Волин-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Перевальську, вибiйник шахти iм.Сталiна. Вiйсь-
ковим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 20 
лютого 1946 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДУБИЦЬКИЙ Петро Антонович, 1902 р. на-
родження, с.Катеринiвка Ємiльчинського р-ну 
Київської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Можнякiвка Новопсковського р-ну, продавець 
сiльпо. Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 29 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДУБКО (ДУБОК) Ольга Гнатiвна, 1910 р. 
народження, м.Щастя Жовтневої райради м.Луган-
ська, українка, освiта початкова. Проживала в с.Ве-
села Гора Слов'яносербського р-ну, прибиральниця 
райвiддiлу НКВС. Арештована 11 червня 1943 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 17 лип-

ня 1943 року справу припинено за вiдсутнiстю 
складу злочину, з-пiд варти звiльнена. Реабiлi-
тована у 1994 роцi.    

ДУБНИЦЬКИЙ Анатолiй Iванович, 1908 р. 
народження, м.Конотоп Сумської обл., українець, 
освiта н/середня. Проживав у м.Алчевську, вахтер 
з-ду iм.Ворошилова. Луганським обласним судом 
28 липня 1941 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1970 роцi.    

ДУБОВА Ганна Юхимiвна, 1900 р. народ-
ження, с.Литвинiвка Бiловодського р-ну, українка, 
освiта н/середня. Проживала в с.Лозове Старо-
бiльського р-ну, вахтер загону пожежної охорони. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської 
обл. 7 травня 1943 року засуджена до  10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДУБОВЕЦЬКИЙ Григорiй Миколайович, 
1910 р. народження, с.Реваничи, Бiлорусь, бiлорус, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
вiйськової частини 1624. До призову проживав на 
зал.ст. Щотове Антрацитiвського р-ну. Арештова-
ний 10 червня 1934 року за звинуваченням у шпи-
гунствi. 21 вересня 1934 року вiйськовим проку-
рором вiйськової частини 3099 справу припинено 
за вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiль-
нений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУБОВИЙ Андрiй Андрiйович, 1898 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Стаха-
новi, крiпильник шахти iм.Сталiна. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 3 грудня 1937 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ДУБОВИЙ Iван Мефодiйович, 1917 р. на-
родження, с.Ольховатка Ольховатського р-ну Хар-
кiвської обл., українець, освiта н/середня. Про-
живав у с.Покровське Троїцького р-ну, рахiвник 
фiнвiддiлу райвиконкому. Арештований 16 березня 
1936 року за звинуваченням в контрреволюцiйнiй 
дiяльностi. 16 квiтня 1941 року справу припинено 
за недоведенiстю протиправних дiй. Реабiлiтований 
у 1941 роцi.    

ДУБОВИЙ Iван Трохимович, 1911 р. народ-
ження, с.Курячiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий 747 стрiлецького полку. Вiйськовим трибуна-
лом 172 стрiлецької дивiзiї 22 липня 1943 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1965 роцi.    

ДУБОВИЙ Кузьма Васильович, 1888 р. на-
родження, м.Старобiльськ, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Старобiльську, рахiвник мiськ-
фiнвiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
25 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУБОВИЙ Михайло Петрович, 1908 р. на-
родження, с.Нещеретове Бiлокуракинського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нещере-
товому, грабар 10-ї буддiльницi залiзничної ма-
гiстралi Москва-Донбас. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 7 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1965 роцi.    
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ДУБОВИЙ Петро Пантелеймонович,     
1889 р. народження, м.Старобiльськ, українець, ос-
вiта початкова. Проживав у Старобiльську, маши-
нiст друкарських машинок окрземвiддiлу. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДУБОВИЙ Сергiй Спиридонович, 1912 р. 
народження, с.Курячiвка Старобiльського р-ну, 
українець, освiта середня.  На час арешту член 
ВКП(б). Вiйськовослужбовець, командир взводу. 
Вiйськовим трибуналом 141 окремої стрiлецької 
бригади 9 квiтня 1942 року засуджений до роз-
стрiлу. 25 квiтня 1942 року Вiйськовою колегiєю 
Верховного суду СРСР розстрiл замiнено 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДУБОВИЙ Сергiй Якович, 1908 р. народ-
ження, м.Старобiльськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, старшина музвзводу 466 ба-
тальйону аеродромного обслуговування. Вiйсько-
вим трибуналом 35 району авiацiйного базування 
11 лютого 1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1997 роцi.    

ДУБОВИЙ Степан Михайлович, 1908 р. на-
родження, с.Олександропiль Бiлокуракинського    
р-ну, українець, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий 200 запасного стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 47 запасної стрiлецької 
бригади 19 вересня 1943 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУБОВИК Василь Пилипович, 1905 р. на-
родження, м.Ровеньки, українець, освiта початкова. 
Проживав у Ровеньках, помiчник машинiста 
зал.ст.Звєрево, Ростовська обл., Росiйська Федера-
цiя. Арештований 7 липня 1932 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. 2 вересня 1932 
року з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУБОВИК Данило Васильович, 1912 р. на-
родження, с.Брусiвка Бiловодського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядо-
вий транспортної роти 907 стрiлецького полку. 
Вiйськовим трибуналом 244 стрiлецької дивiзiї 3 
червня 1942 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДУБОВИК Iван Вiкторович, 1925 р. народ-
ження, с.Острiйки Узинського р-ну Київської обл., 
українець, освiта н/середня. Проживав у м.Зо-
ринську Перевальського р-ну, майстер гiрничо-
промислової школи № 7. Луганським обласним 
судом 10 серпня 1950 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДУБОВИК Iван Трохимович, 1913 р. народ-
ження, с.Куньє Савинського р-ну Харкiвської обл., 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лугансь-
ку, слюсар мостової бригади 15-ї дистанцiї колiї 
Пiвнiчно-Донецької залiзницi. Вiйськовим трибуна-
лом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 9 жовтня 1944 
року засуджений до 7 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1990 роцi.    

ДУБОВОЙ Василь Андрiйович, 1888 р. на-
родження, с.Осинове Новопсковського р-ну, росiя-

нин, освiта початкова. Проживав у м.Старобiльсь-
ку, не працював. Арештований 15 лютого 1943 року 
за звинуваченням у пособництвi нiмецьким оку-
пантам. 6 серпня 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУБОВСЬКИЙ Олександр Iванович,    
1896 р. народження, с.Боровеньки Кремiнського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у Бо-
ровеньках, голова к-пу "Червона Армiя". Арешто-
ваний 18 лютого 1943 року за звинуваченням у по-
собництвi нiмецьким окупантам. 15 серпня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДУБРОВ Кузьма Андрiйович, 1900 р. народ-
ження, м.Алчевськ, українець, освiта початкова. 
Проживав в Алчевську, машинiст турбiни з-ду 
iм.Ворошилова. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 12 лютого 1944 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДУБРОВА Ольга Петрiвна, 1913 р. народ-
ження, м.Феодосiя Кримської обл., українка, освiта 
середня. Проживала в м.Кiровську, вчителька НСШ 
№ 7. Луганським обласним судом 16 червня 1950 
року засуджена до 10 р. позбавлення волi. Судовою 
колегiєю у кримiнальних справах Верховного суду 
СРСР 30 листопада 1954 року вирок скасовано, 
справу припинено за вiдсутнiстю складу злочину. 
Реабiлiтована у 1954 роцi.    

ДУБРОВIН Анатолiй Сергiйович, 1904 р. 
народження, с.Рiчки Бiлопiльського р-ну Сумської 
обл., росiянин, освiта середня. Проживав у м.Лу-
ганську, технолог з-ду iм.Будьонного. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДУБРОВIН Iван Миколайович, 1910 р. на-
родження, м.Шахти Ростовської обл., Росiйська Фе-
дерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Софiївський Краснолуцької мiськради, худож-
ник шахти № 10-10-бiс. Луганським обласним су-
дом 7 червня 1948 року засуджений до 25 р. поз-
бавлення волi. 27 травня 1955 року Верховним су-
дом УРСР мiру покарання знижено до 10 р.  Реа-
бiлiтований у 1992 роцi.    

ДУБРОВСЬКИЙ Андрiй Уварович, 1875 р. 
народження, с.Шпотине Старобiльського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Шпотиному, 
селянин-одноосiбник. Арештований 8 березня 1931 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 28 
липня 1931 року справу припинено за недове-
денiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУБРОВСЬКИЙ Андрiй Якович, 1907 р. 
народження, с.Шпотине Старобiльського р-ну, ук-
раїнець. Проживав у м.Стахановi, вантажник шахти 
iм.Iллiча. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 10 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДУБРОВСЬКИЙ Iван Васильович, 1914 р. 
народження, м.Брянка, українець, освiта початкова. 
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Проживав у Брянцi, студент Стахановського гiр-
ничого технiкуму. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 серпня 1945 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДУБРОВСЬКИЙ Петро Миколайович,  
1914 р. народження, с.Шпотине Старобiльського   
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Стахановi, бригадир коксохiмзаводу. Луганським 
обласним судом 28 квiтня 1950 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУБРОВСЬКИЙ Якiв Михайлович, 1883 р. 
народження, Польща, бiлорус, освiта початкова. 
Проживав у с-щi Вiльхове Станично-Луганського 
р-ну, старший моторист водокачки зал.ст. Вiльхова. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1990 роцi.    

ДУБ'ЯНЦЕВ Василь Данилович, 1883 р. на-
родження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, возiй ди-
тячого будинку шахти № 1-бiс. "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 26 серпня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Вирок виконано 29 серпня 1937 року. 
Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДУГIН Iван Федорович, 1892 р. народження, 
с.Данилiвка Бiловодського р-ну, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Нижнiй Новгород, Росiй-
ська Федерацiя, торговельний агент Пiвнiчно-Кав-
казького винтресту. Арештований 13 березня 1927 
року за звинуваченням у придушеннi селянських 
повстань на Старобiльщинi. 29 липня 1927 року 
справу припинено за недоведенiстю звинувачення, 
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУГIН Микола Романович, 1924 р. народ-
ження, м.Стаханов, росiянин, освiта початкова. Вiй-
ськовослужбовець. Вiйськовим трибуналом групи 
радянських вiйськ у Нiмеччинi 15 липня 1948 року 
засуджений до 15 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДУДА Григорiй Григорович, 1894 р. народ-
ження, Полтавська губернiя, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Новосвiтлiвка Краснодон-
ського р-ну, колгоспник к-пу "Ревшлях". Ареш-
тований 27 сiчня 1933 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 7 лютого 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю протиправних дiй,     
з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУДАК Григорiй Васильович, 1876 р. на-
родження, с.Пархоменко Краснодонського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав за мiсцем на-
родження, без певного мiсця роботи. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 11 жовтня 1937 року за-
суджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДУДАР (ДУДА) Йосип Мартинович, 1901 р. 
народження, с.Тарноруда Волочиського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Байдiвка Старобiльського р-ну, колгоспник к-пу 
"Червонi барикади". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 3 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДАР Микола Войцехович, 1895 р. народ-
ження, с.Людвипiль Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Кова-
лiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу "Комсо-
молець України". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 20 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДАР Роман Дем'янович, 1895 р. народ-
ження, с.Кам'янка Шелестiвського р-ну Кам'янець-
Подiльської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Сватове, телефонiст зал.ст. Сватове. 
Комiсiєю НКВС i Прокуратури СРСР 27 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1958 роцi.    

ДУДАРЕВ Матвiй Устинович, 1883 р. на-
родження, с.Морозово Дорогобузького р-ну Смо-
ленської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Стахановi, чорнороб шах-
ти № 5. Спецколегiєю Донецького обласного суду 
27 грудня 1935 року засуджений до 7 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУДАРЧИК Володимир Гаврилович,    
1903 р. народження, Литва, бiлорус, освiта вища. 
Проживав у м.Луганську, завуч ФЗУ з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 19 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДУДАРЧИК Олександр Гаврилович,     
1900 р. народження, Литва, бiлорус, освiта почат-
кова. Проживав у м.Луганську, токар з-ду iм.Жов-
тневої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 25 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 9 жовтня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДУДЕНКО Iван Гнатович, 1908 р. народ-
ження, с.Матвєєв Курган Матвєєво-Курганського  
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Красний 
Луч, прибиральник породи шахти № 16-біс. Ареш-
тований 22 жовтня 1933 року за звинува-ченням у 
приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 лютого 1934 року справу припинено за недо-
цiльнiстю притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДУДИНСЬКИЙ Дмитро Якович, 1905 р. на-
родження, с.Платонiвка Ровенькiвської мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Платонiв-
цi, коваль к-пу iм.Кiрова. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 сiчня 1942 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 16 бе-
резня 1942 року. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДУДКА Iван Микитович, вiн же ДУДКО 
Iван Никифорович, 1884 р. народження, с.Чаба-
нiвка Новоайдарського р-ну, українець, освiта по-
чаткова. Проживав у м.Лисичанську, сторож конто-
ри з-ду "Донсода". Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 10 сiчня 1933 року засуджений до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДКIН Антон Онисимович, 1907 р. народ-
ження, с.Козiно Рильського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у м.Стахановi, крiпильник шахти № 36. 
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Арештований 7 червня 1942 року за звинуваченням 
у диверсiйнiй дiяльностi. У зв'язку з воєнним ста-
ном етапований углиб країни, де пiзнiше не вияв-
лений. 23 грудня 1949 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУДКIН Василь Iванович, 1917 р. народ-
ження, смт Маркiвка, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 208 стрiлецького 
полку 18 стрiлецької дивiзiї. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 27 вересня 1940 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1958 
роцi.    

ДУДКО Андрiй Петрович, 1892 р. народ-
ження, с.Попелюхи Муровано-Куриловецького     
р-ну Вiнницької обл., українець, освiта середня. 
Проживав у смт Успенка Лутугинського р-ну, ди-
ректор селищної школи. "Трiйкою" УНКВС по Лу-
ганськiй обл. 20 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Страчений 29 вересня 1938 року. Реабi-
лiтований у 1957 роцi.    

ДУДНИК Андрiй Данилович, 1911 р. народ-
ження, с.Орлiвець Петрiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у м.Зо-
ринську Перевальського р-ну, вантажник шахти 
"Никанор". Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС 
Луганської обл. 24-26 квiтня 1942 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1956 
роцi.    

ДУДНИК Василь Григорович, 1873 р. на-
родження, смт Краснорiченське Кремiнського  р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, пенсiонер. Арештований 26 грудня 1934 
року за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 7 
квiтня 1935 року з-пiд варти звiльнений. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Василь Савелiйович, 1924 р. на-
родження, кол.с.Круте Пiдгорiвської сiльради Ста-
робiльського р-ну, українець, освiта середня. Про-
живав за мiсцем народження, ветфельдшер к-пу 
iм.Ленiна. Арештований 9 лютого 1943 року за 
звинуваченням у тому, що пiд час окупацiї служив 
у полiцiї. 20 лютого 1943 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Гнат Павлович, 1898 р. народ-
ження, с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Гончарiвцi, бригадир 
к-пу "Вiльна праця". Донецьким обласним судом 8 
липня 1933 року засуджений до 7 р. позбавлення 
волi. 1 лютого 1934 року  Верховним судом УРСР 
справу повернено на дослiдування. 25 березня 1934 
року вирок скасовано, справу припинено за недо-
веденiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУДНИК Дмитро Iванович, 1909 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лу-
ганську, контролер мiськелектростанцiї. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДУДНИК Єфросинiя Iванiвна, 1913 р. на-
родження, с.Золотарiвка Станично-Луганського    
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в смт 
Петрiвка Станично-Луганського р-ну, домогоспо-
дарка. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Укра-
їнського округу 4 квiтня 1943 року засуджена до   
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДУДНИК Iван Васильович, 1893 р. народ-
ження, смт Петрiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав на кол.х. 
Легкий, Слов'яносербський р-н, робiтник радгоспу 
№ 10. Судовою "трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 
27 сiчня 1931 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДНИК Марiя Кузьмiвна, 1903 р. народ-
ження, с.Петренкове Новоайдарського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в м.Лисичан-
ську, робiтниця тресту "Лисхiмбуд". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 березня 
1946 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДУДНИК Марiя Семенiвна, 1923 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Лисичанську, облiковець примiського 
господарства тресту "Лисхiмбуд". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 березня 
1946 року вислана за межi України. Реабiлiтована у 
1990 роцi.    

ДУДНИК Марфа Семенiвна, 1926 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, українка, освiта н/середня. 
Проживала в Лисичанську, робiтниця пiдсобного 
господарства тресту "Лисхiмбуд". Постановою 
Особливої наради при НКВС СРСР вiд 9 березня 
1946 року вислана за межi України як член сiм'ї 
репресованого за звинуваченням у зрадi Батькiв-
щини. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДУДНИК Микита Степанович, 1880 р. на-
родження, с.Красна Талiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник госпвiддiлу з-ду iм.Жовтне-
вої революцiї. Арештований 27 листопада 1937 ро-
ку за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 29 
сiчня 1939 року справу припинено за недоведе-
нiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Михайло Михайлович, 1912 р. 
народження, с.Хащевате Грушкiвського р-ну Оде-
ської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
м.Лисичанську, iнструктор з культроботи тресту 
"Доннархарч". Арештований 25 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 8 березня 
1933 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-ваний 
у 1994 роцi.    

ДУДНИК Наталiя Iллiвна, 1910 р. народ-
ження, с.Половинкине Старобiльського р-ну, укра-
їнка, неписьменна. Проживала в Половинкиному, 
колгоспниця к-пу iм.Димитрова. Постановою Особ-
ливої наради при МДБ СРСР вiд 1 березня 1947 
року вислана за межi України як член сiм'ї ре-
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пресованого за звинуваченням у зрадi Батькiвщини. 
Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДУДНИК Овсiй Iванович, 1892 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта початкова. 
Проживав у Кремiннiй, вагонний майстер зал.ст. 
Кремiнна. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 2 липня 1942 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Олександр Тимофiйович, 1906 р. 
народження, с.Мар'ївка, Харкiвська обл., українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, слю-
сар котельного цеху Пiвнiчдондресу. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 вересня 
1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДУДНИК Олександр Трохимович, 1902 р. 
народження, смт Петрiвка Станично-Луганського 
р-ну, українець, освiта н/середня. Проживав у м.Лу-
ганську, не працював. Арештований 25 жовтня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 13 жовтня 1934 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльне-
ний. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Олексiй Євдокимович, 1908 р. на-
родження, с.Михайлiвка Станично-Луганського    
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, робiтник з-ду № 60. Арештований 16 
лютого 1943 року за звинуваченням у пособництвi 
нiмецьким окупантам. 29 липня 1943 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлi-
тований у 1994 роцi.    

ДУДНИК Олексiй Панасович, 1911 р. на-
родження, смт Слов'яносербськ, українець, освiта 
початкова. Проживав у Слов'яносербську, грубник 
к-пу "Об'єднана праця". Арештований 28 лютого 
1943 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 19 серпня 1943 року справу припинено за 
смертю пiдслiдного. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДУДНИК Онисим Сергiйович, 1885 р. на-
родження, кол.с.Мар'ївка Оборотнiвської сiльради 
Сватiвського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав за мiсцем народження, селянин-одно-
осiбник. Постановою Особливої наради при Колегiї 
ДПУ УРСР вiд 9 травня 1932 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДНИК Павло Павлович, 1914 р. народ-
ження, с.Кудряшiвка Кремiнського р-ну, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
186 окремого саперного батальйону. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 10 лютого 1943 року 
засуджений до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1998 роцi.    

ДУДНИК Петро Борисович, 1879 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у с.Ново-
олександрiвка Кремiнського р-ну, селянин-одно-
осiбник. Арештований 4 квiтня 1932 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 19 червня 
1932 року справу припинено за недостатнiстю ма-
терiалiв для притягнення до суду. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДУДНИК Петро Гаврилович, 1913 р. народ-
ження, м.Кремiнна, українець, освiта н/середня. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 40 танкової бри-
гади. Особливою нарадою при НКВС СРСР 11 лис-
топада 1943 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДУДНИК Петро Максимович, 1902 р. на-
родження, с.Хомiвка Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Хомiвцi, селянин-од-
ноосiбник. Репресований двiчi. Постановою Особ-
ливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 20 сiчня 
1931 року висланий на 3 р. за межi України. "Трiй-
кою" УНКВС по Донецькiй обл. 10 жовтня 1937 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований вiдповiдно у 1989 i 1963 роках. 

ДУДНИК Семен Федорович, 1908 р. народ-
ження, смт Краснорiченське Кремiнського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, робiтник шахти iм.Войкова. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 9 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 11 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДУДНИК Серафима Олексiївна, 1904 р. на-
родження, с.Велика Чернiгiвка Станично-Луган-
ського р-ну, українка, освiта середня. Проживала в 
м.Луганську, бухгалтер дитячого садка № 1. Лу-
ганським обласним судом 1 вересня 1952 року за-
суджена до 10 р. позбавлення волi. 27 вересня 1954 
року Верховним судом УРСР строк покарання зни-
жено до 5 р. Реабiлiтована у 1990 роцi.    

ДУДНИК Федiр Артемович, 1885 р. народ-
ження, с.Берестова Куп'янського р-ну Харкiвської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, начальник зал.ст. 
Гончарiвка. Вiйськовим трибуналом Пiвнiчно-До-
нецької залiзницi 6 травня 1943 року засуджений до 
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.   

ДУДНИК Якiв Андрiйович, 1876 р. народ-
ження, с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, 
тесляр шахти iм.Титова. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1956 роцi.    

ДУДНИКОВ Iван Григорович, 1917 р. на-
родження, с.Валуйське Станично-Луганського       
р-ну, росiянин, освiта початкова. Вiйськовослуж-
бовець, рядовий роти зв'язку 1 запасного стрiлець-
кого полку. Вiйськовим трибуналом 14 запасної 
стрiлецької бригади 25 вересня 1941 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ДУДНИКОВ Iван Прохорович, 1888 р. на-
родження, с.Липчанка Богучарського р-ну Воро-
незької обл., Росiйська Федерацiя, українець, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, робiтник трес-
ту "Мiськкомунбуд". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 9 лютого 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДНИКОВ Олександр Єфремович, 1902 р. 
народження, ст-ця Аксайська Аксайського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, українець, 
освiта початкова. Вiйськовослужбовець, рядовий 
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130 стрiлецького полку. До призову проживав у смт 
Тошкiвка Первомайської мiськради. Вiйськовим 
трибуналом 44 стрiлецької дивiзiї 26 липня 1943 
року засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДНИКОВА Агафiя Василiвна, 1918 р. на-
родження, с.Стариця Вовчанського р-ну Харкiв-
ської обл., росiянка, освiта н/середня. Проживала в 
м.Луганську, бухгалтер Луганської нафтобази. Вiй-
ськовим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 
12 лютого 1945 року засуджена до 15 р. позбав-
лення волi. 10 сiчня 1947 року Верховним судом 
СРСР строк покарання знижено до 3 р. Реабiлiто-
вана у 1991 роцi.    

ДУДНИКОВА-КАРДАШ Килина Трохи-
мiвна, 1895 р. народження, с.Пiщане Старобiль-
ського р-ну, українка, освiта початкова. Проживала 
в с.Пiдгорiвка Старобiльського р-ну, колгоспниця 
к-пу iм.Ленiна. Арештована 20 жовтня 1937 року за 
звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у 
справi немає. Реабiлiтована у 1995 роцi.    

ДУДНИКОВА Олександра Гаврилiвна, 
1895 р. народження, с.Заайдарiвка Новопсковського 
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в с.Ро-
гове Новопсковського р-ну, домогосподарка. Ареш-
тована 6 сiчня 1935 року за звинуваченням у зв'яз-
ках з антирадянськими елементами. 16 лютого 1935 
року справу припинено за малозначнiстю, з-пiд 
варти звiльнена.  Реабiлiтована у 1935 роцi.    

ДУДНИКОВА Федора Єгорiвна, 1899 р. на-
родження, смт Петрiвка Станично-Луганського     
р-ну, українка, освiта початкова. Проживала в 
м.Луганську, санiтарка обласної лiкарнi. Арешто-
вана 16 листопада 1941 року як така, що належала 
до нелегальної релiгiйної секти. 7 лютого 1942 року 
у данiй справi виправдана Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по Луганській обл., водночас тим же 
органом визнана соцiально небезпечним елементом 
i вислана за межi України. Реабiлiтована у 1974 
роцi.   

ДУДОВ Василь Григорович, 1894 р. народ-
ження, Московська обл., Росiйська Федерацiя, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у смт Крi-
пенський Антрацитiвської мiськради, робiтник лiс-
ного складу шахти № 22-53. Луганським обласним 
судом 23 серпня 1948 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. 2 грудня 1954 року мiру покарання 
знижено до 5 р. Реабiлiтований у 1992 роцi.    

ДУДЧЕНКО Андрiй Якович, 1879 р. народ-
ження, с.Каменка Матвєєво-Курганського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Верхнiй Нагольчик 
Антрацитiвської мiськради, робiтник 2-ї дiльницi 
Антрацитiвського будбюро. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1966 роцi.    

ДУДЧЕНКО Василь Дмитрович, 1873 р. на-
родження, с.Глафирiвка Лутугинського р-ну, ук-
раїнець, неписьменний. Проживав у смт Георгiївка 
Лутугинського р-ну, конюх к-пу "Кам'янi кар'єри". 
Арештований 21 вересня 1937 року за звину-

ваченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у спра-
вi немає. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДУДЧЕНКО Iван Миколайович, 1880 р. на-
родження, с.Глафирiвка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Луганську, 
коваль меблевої фабрики. Арештований 19 лис-
топада 1941 року за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 15 грудня 1941 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення. Реабiлiто-
ваний у 1994 роцi.    

ДУДЧЕНКО Iван Павлович, 1890 р. народ-
ження, с.Каменка Матвєєво-Курганського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, українець. Про-
живав у м.Мiусинську Краснолуцької мiськради, 
робiтник радгоспу "Штердрес". "Трiйкою" УНКВС 
по Луганськiй обл. 13 вересня 1938 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУДЧЕНКО Iван Якович, 1881 р. народ-
ження, с.Каменка Матвєєво-Курганського р-ну Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у смт Хрустальне Красно-
луцької мiськради, конюх Хрустальського рудо-
управлiння. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 
сiчня 1933 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1966 роцi.    

ДУДЧЕНКО Михайло Якович, 1899 р. на-
родження, с.Каменка Матвєєво-Курганського р-ну 
Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Вахрушеве Крас-
нолуцької мiськради, помiчник завiдуючого мага-
зином при шахтi № 8-9. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 17 березня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЗДАЛЬ Альфред Густавович, 1896 р. на-
родження, с.Весела Дiброва Пулинського р-ну 
Київської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.ХV11 партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЗДАЛЬ Евальд Карлович, 1904 р. народ-
ження, с.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
бичiвка Маркiвського р-ну, тесляр к-пу "Червоний 
прикордонник". Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до розст-
рiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЗДАЛЬ Евальд Фрiдрiхович, 1907 р. на-
родження, с.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ку-
рячiвка Старобiльського р-ну, тесляр к-пу iм.Во-
рошилова. Особливою нарадою при НКВС СРСР 24 
листопада 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЗДАЛЬ Едмунд Карлович, 1897 р. народ-
ження, с.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
бичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Чер-
воний прикордонник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    
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ДУЗДАЛЬ Емiль Карлович, 1894 р. народ-
ження, с.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Роз-
спасiївка Троїцького р-ну, колгоспник к-пу "Серп i 
Молот". Особливою нарадою при НКВС СРСР 30 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1989 роцi.    

ДУЗДАЛЬ Рiхард Карлович, 1913 р. народ-
ження, с.Кутузiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у с.Ка-
бичiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу "Чер-
воний прикордонник". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 15 сiчня 1938 року засуджений до     
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУКАРТ Геронiм Антонович, 1879 р. народ-
ження, к.Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Одеської 
обл., нiмець, освiта початкова. Проживав у 
м.Свердловську, возiй артiлi "Гужовик". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 30 жовтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ДУКАРТ Йосип Антонович, 1901 р. народ-
ження, к.Ландау Лiбкнехтiвського р-ну Одеської 
обл., нiмець, освiта середня. Проживав у м.Сверд-
ловську, возiй артiлi "Гужовик". "Трiйкою" УНКВС 
по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДУКАРТ Роза-Марiя Якiвна, 1904 р. народ-
ження, х. Ландау, Березiвський р-н Одеської обл., 
нiмкеня. Проживала в м.Свердловську, без певних 
занять. Особливою нарадою при НКВС СРСР 21 
листопада 1942 року засуджена до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ДУКАЧОВ Федiр Пилипович, 1909 р. народ-
ження, с.Подгородянка Суземського р-ну Орлов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Перевальську, десятник 
вугiльного складу шахти № 4. Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 10 листопада 1937 року засуд-
жений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЛIН Iван Митрофанович, 1901 р. народ-
ження, м.Лисичанськ, росiянин, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 122 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 41 стрiлецької ди-
вiзiї 4 липня 1943 року засуджений до розстрiлу. 
Вирок виконано 10 липня 1943 року. Реабiлiтова-
ний у 1994 роцi.    

ДУЛIН Карпо Iллiч, 1914 р. народження, 
с.Троїцьке, Днiпропетровська обл., українець, освi-
та початкова. Проживав у м.Гiрське Первомайської 
мiськради, робiтник шахти № 1-2 "Гiрська". 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Вирок ви-
конано 27 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДУЛIН Михайло Родiонович, 1899 р. народ-
ження, с.Танюшiвка Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Переваль-
ську, начальник депо транспортного цеху тресту 
"Ворошиловвугiлля". "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 16 вересня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДУЛIН Родiон Кузьмич, 1882 р. народження, 
м.Лисичанськ, українець, освiта початкова. Прожи-
вав у Лисичанську, монтер шахти iм.Мельникова. 
Арештований 7 липня 1933 року за звинуваченням 
у приналежностi до контрреволюцiйної органiзацiї. 
11 сiчня 1934 року справу припинено, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДУЛIН Роман Микитович, 1886 р. народ-
ження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Проживав у Луганську, не працював. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 2 квiтня 
1943 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ДУЛIН Тимофiй Харитонович, 1885 р. на-
родження, с.Орiхове-Донецьке Слов'яносербського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав в Орi-
хове-Донецькому, селянин-одноосiбник. Арешто-
ваний 3 березня 1931 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. 28 червня 1931 року справу 
припинено за недостатнiстю матерiалiв для при-
тягнення до суду, з-пiд варти звiльнений. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ДУЛЯ Зiновiй Артемович, 1886 р. народ-
ження, смт Нижня Дуванка Сватiвського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у Нижнiй 
Дуванцi, колгоспник к-пу "Промiнь". Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 6 армiї 4 
сiчня 1942 року засуджений до розстрiлу. Вирок 
виконано 15 сiчня 1942 року. Реабiлiтований у 1991 
роцi.    

ДУМА Гарасим Антонович, 1901 р. народ-
ження, кол.с.Мацегорiвка Варварiвської сiльради 
Кремiнського р-ну, українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Затишне Кремiнського    р-ну, голова 
к-пу "Ударник". Луганським обласним судом 15 
квiтня 1950 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДУМБРОВСЬКИЙ Стефан Самiйлович, 
1882 р. народження, с.Юр'єве Путивльського р-ну 
Харкiвської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Брянка, машинiст пiдйому шахти    № 12. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 1 жовтня 
1937 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДУМЕНКО Iван Пантелiйович, 1914 р. на-
родження, с.Тертишники Носiвського р-ну Чернi-
гiвської обл., українець, освiта середня. Проживав у 
с.Новоолександрiвка Бiловодського р-ну, веттехнiк 
конезаводу № 64. 7 лютого 1936 року  вiдiбрано 
пiдписку про невиїзд: пiдозрювався у шкiдництвi. 
15 лютого 1936 року справу припинено за недо-
веденiстю протиправних дiй. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДУМЛЕР Микола Федорович, 1908 р. на-
родження, с.Новоолександрiвка Мiллеровського    
р-ну Ростовської обл., Росiйська Федерацiя, нiмець, 
освiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар 
з-ду "Гiрничий iнструмент". Особливою нарадою 
при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУМЛЕР Олександр Григорович, 1888 р. 
народження, с.Гохштедт Мелiтопольського р-ну За-
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порiзької обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у м.Луганську, свердлувальник з-ду iм.Жовтневої 
революцiї. Луганським обласним судом 15 липня 
1941 року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДУНАЄВ Кузьма Порфирiйович, 1895 р. на-
родження, м.Старий Оскол Курської обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
смт Ясенiвський Ровенькiвської мiськради, город-
ник вiддiлу робiтничого постачання Лобiвського 
шахтоуправлiння. Вiйськовим трибуналом вiйськ 
НКВС Луганської обл. 11 листопада 1944 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1992 роцi.    

ДУНАЄВСЬКА Марiя Кайтанiвна, 1900 р. 
народження, с.Немиринцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., полька, освiта початкова. Проживала 
в с.Боровеньки Кремiнського р-ну, колгоспниця    
к-пу "Червона Армiя". Особливою нарадою при 
НКВС СРСР 16 листопада 1937 року засуджена до 
10  р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ДУНАЙ Олександр Iванович, 1912 р. народ-
ження, с.Маячка Нехворощанського р-ну Полтав-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, наваловiдбiйник шахти "Сталiн-
ський вибiй". Вiйськовим трибуналом Московсь-
кого вiйськового округу 1 жовтня 1943 року засуд-
жений до розстрiлу. 2 листопада 1943 року розстрiл 
замiнено 20 р. каторжних робiт. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ДУНАЙ Петро Iванович, 1875 р. народжен-
ня, с.Домоткань Верхньоднiпровського   р-ну Днi-
пропетровської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у с.Оленiвка Перевальського р-ну, селя-
нин-одноосiбник. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 13 грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУНДАР Ярослав Адольфович, 1907 р. на-
родження, Чехословаччина, чех, освiта початкова. 
Проживав у с.Олексiївка Бiлокуракинського р-ну, 
бригадир 10-ї буддiльницi залiзничної магiстралi 
Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 26 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Страчений 14 сiчня 1938 року. Реабiлiто-
ваний у 1989 роцi.    

ДУНЕЦЬ Антон Станiславович, 1894 р. на-
родження, с.Гелетинцi Городоцького р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник за-
лiзничної магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ДУНЕЦЬ Домiнiк Iванович, 1909 р. народ-
ження, с.Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк, освiта початкова. Проживав у с.Пань-
кiвка Бiлокуракинського р-ну, робiтник залiзничної 
магiстралi Москва-Донбас. Комiсiєю НКВС i Про-
куратури СРСР 22 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУНЕЦЬ Станiслав Iванович, 1912 р. на-
родження, с.Жучкiвцi Городоцького р-ну Вiн-

ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
смт Новоайдар, штукатур 10-ї буддiльницi залiз-
ничної магiстралi Москва-Донбас. Був притягнутий 
до вiдповiдальностi за звинуваченням в антира-
дянськiй агiтацiї. 25 лютого 1940 року справу при-
пинено за недоведенiстю звинувачення.  Реабiлiто-
ваний у 1940 роцi.    

ДУНСТ Адольф Генрiхович, 1898 р. народ-
ження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну Жито-
мирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Бондарiвка Маркiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.ХVII партз'їзду. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 4 сiчня 1938 року засуджений до 10 р.   по-
збавлення волi. 19 квiтня 1941 року тим же органом 
вирок переглянуто, мiрою покарання визначено 
вiдбутий строк, з-пiд варти звiльнений. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУНСТ Емiль Генрiхович, 1904 р. народ-
ження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну Жито-
мирської обл., нiмець, освiта початкова. Проживав 
у с.Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, кол-
госпник к-пу "Червоний промiнь". Особливою на-
радою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУНСТ Рейнгольд Генрiхович, 1896 р. на-
родження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Красна Талiвка Станично-Луганського   
р-ну, тваринник к-пу iм.Петровського. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 12 сiчня 1938 року за-
суджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУНСТ Рейнгольд Михайлович, 1886 р. на-
родження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Благовiщенка Станично-Луганського     
р-ну, столяр к-пу "Красний Луч". Комiсiєю НКВС i 
Прокуратури СРСР 30 грудня 1937 року засудже-
ний до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 роцi.    

ДУНСТ Рейнгольд Рейнгольдович, 1915 р. 
народження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Благовiщенка Станично-Луганського р-
ну, колгоспник к-пу "Червоний промiнь". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДУНСТ Рудольф Михайлович, 1897 р. на-
родження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Благовiщенка Станично-Луганського     
р-ну, колгоспник к-пу "Красний Луч". Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1961 
роцi.    

ДУНСТ Фердiнанд Генрiхович, 1891 р. на-
родження, с.Вироби Новоград-Волинського р-ну 
Житомирської обл., нiмець, освiта початкова. Про-
живав у с.Благовiщенка Станично-Луганського     
р-ну, колгоспник к-пу "Червоний промiнь". Особ-
ливою нарадою при НКВС СРСР 30 грудня 1937 
року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    



Назвемо всіх поіменно 
 

 709

ДУПНАТОВ (ДУПНАТИЙ) Михайло Ми-
колайович (Никифорович), 1914 р. народження, 
с.Верхньобогданiвка Станично-Луганського р-ну, 
українець, освiта середня. Проживав у м.Алчевську, 
слюсар коксохiмзаводу № 19. Арештований 25 
сiчня 1934 року за звинуваченням у приналежностi 
до контрреволюцiйної групи. 26 лютого 1934 року 
Особливою нарадою при Колегiї ДПУ УРСР мiрою 
покарання визначено строк попереднього ув'яз-
нення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1995 роцi.    

ДУРАВА Єлизавета Войцехiвна, 1906 р. на-
родження, к.Фльорiвка Пулинського р-ну Київської 
обл., чешка, освiта початкова. Проживала в с.Роз-
кiшне Лутугинського р-ну, комiрниця к-пу iм.Шев-
ченка. Арештована 3 березня 1943 року за звинува-
ченням у пособництвi нiмецьким окупантам. 31 
липня 1943 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ДУРАВА (ДУРОВ) Йосип Йосипович,    
1887 р. народження, к.Староолександрiвка Пулин-
ського р-ну Київської обл., поляк, освiта початкова. 
Проживав у с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, коваль 
к-пу iм.Постишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу.  Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРАВА Михайло Антонович, 1904 р. на-
родження, к.Староолександрiвка Пулинського  р-ну 
Київської обл., чех, освiта початкова. Проживав у 
с.Розкiшне Лутугинського р-ну, завiдуючий комо-
рою к-пу iм.Шевченка. "Трiйкою" УНКВС по До-
нецькiй обл. 26 квiтня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДУРАВА Петро Йосипович, 1886 р. народ-
ження, к.Староолександрiвка Пулинського р-ну Ки-
ївської обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Гончарiвка Сватiвського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Постишева. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 24 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРАВА Франчишка Францiвна, 1897 р. 
народження, Володарський р-н Київської обл., 
полька, освiта початкова. Проживала в с.Гончарiвка 
Сватiвського р-ну, колгоспниця к-пу "Червона 
зiрка". Арештована 7 липня 1941 року за зви-
нуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 серпня 
1941 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнена. Реабiлiтована у 
1994 роцi.    

ДУРАКОВ Андрiй Федорович, 1893 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Мiстках, селянин-
одноосiбник. Постановою Особливої наради при 
Колегiї ДПУ УРСР вiд 21 квiтня 1931 року вис-
ланий за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРАКОВ Антон Макарович, 1895 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, 
шляховий майстер шляхоексплуатацiйної дiльницi 
№ 1. Особливою нарадою при НКВС СРСР 19 сiчня 
1944 року засуджений до 5 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДУРАКОВА Дар'я Федорiвна, 1896 р. на-
родження, с.Мiстки Сватiвського р-ну, українка, ос-
вiта початкова. Проживала в м.Луганську, санiтарка 
обласної лiкарнi. Арештована 17 листопада 1941 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
6 грудня 1941 року справу припинено за недове-
денiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнена. Реа-
бiлiтована у 1994 роцi.    

ДУРИЦЬКИЙ Iван Маркович, 1906 р. на-
родження, с.Знаменка, Ростовська обл., Росiйська 
Федерацiя, українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Щотове Антрацитiвської мiськради, завiдую-
чий пивною. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
20 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Страчений 29 вересня 1938 року. Реабiлiтований у 
1989 роцi.    

ДУРНЄВ Iван Григорович, 1901 р. народ-
ження, с.Мелiхово Новосiльського р-ну Курської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-
кова. Проживав у м.Петровське Краснолуцької 
мiськради, робiтник з-ду iм.Петровського. Спецко-
легiєю Донецького обласного суду 28 грудня 1936 
року засуджений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1990 роцi.    

ДУРНЄВ Мефодiй Васильович, 1898 р. на-
родження, с.Розсипне Троїцького р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Розсипному, кол-
госпник к-пу iм.Шмiдта. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 13 листопада 1937 року засуджений 
до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРНИЦЬКИЙ Митрофан Григорович, 
1898 р. народження, с.Вересоч Куликiвського р-ну 
Чернiгiвської обл., українець, освiта початкова. 
Проживав у м.Антрацитi, бухгалтер райздоров-
вiддiлу. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 7 
грудня 1937 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРНОВСЬКИЙ Олексiй Борисович,    
1880 р. народження, с.Кудеяровка Арсеньєвського 
р-ну Тульської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Алчевську, возiй 
райвiддiлу зв'язку. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 16 липня 1940 року засуджений до 8 р. по-
збавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУРЧЕВ Родiон Григорович, 1890 р. народ-
ження, Болгарiя, болгарин, освiта початкова. Про-
живав у м.Луганську, городник пiдсобного гос-
подарства Луганської школи вiйськових пiлотiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 листопада 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1961 роцi.    

ДУТОВ Григорiй Федотович, 1894 р. народ-
ження, смт Фащiвка Антрацитiвського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у смт Грушове 
Краснолуцької мiськради, робiтник шахти № 152. 
"Трiйкою" УНКВС по Луганськiй обл. 21 вересня 
1938 року засуджений до розстрiлу.   Вирок викона-
но 11 жовтня 1938 року. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДУТОВА Раїса Семенiвна, 1914 р. народ-
ження, с.Новоархангельськ Новоархангельського  
р-ну Одеської обл., українка, освiта початкова. 
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Проживала в м.Красний Луч, домогосподарка. 
Арештована 1 квiтня 1942 року за звинуваченням в 
антирадянськiй пропагандi. У зв'язку з воєнним 
станом етапована углиб країни, де пiзнiше не вияв-
лена. 31 березня 1948 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтована у 1994 
роцi.    

ДУХЕВИЧ Антон Iванович, 1879 р. народ-
ження, с.Вальштейн Городоцького р-ну Вiнницької 
обл., поляк. Проживав у смт Бiлокуракине, санiтар 
районної лiкарнi. Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 13 грудня 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУХIН Григорiй Терентiйович, 1885 р. на-
родження, с.Ровеньки Ровенського р-ну Воронезь-
кої обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав у с.Дуванка Троїцького р-ну, 
колгоспник к-пу "Комсомолець". Особливою нара-
дою при НКВС СРСР 2 лютого 1944 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ДУХIН Микита Васильович, 1882 р. народ-
ження, с.Ями Троїцького р-ну, росiянин, непись-
менний. Проживав у Ямах, селянин-одноосiбник. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 16 березня 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДУХIН Симон Степанович, 1884 р. народ-
ження, с.Тимонове Троїцького р-ну, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Старобiльську, то-
варознавець лiсоскладу. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 25 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУХЛЕНКО Андрiй Iллiч, 1896 р. народ-
ження, с.Щербанiвка Обухiвського р-ну Київської 
обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Вахрушеве Краснолуцької мiськради, крiпильник 
шахти № 7-8. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
23 листопада 1937 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1962 роцi.    

ДУХНИЧ Кирило Антонович, 1886 р. на-
родження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, неписьменний. Проживав у Чабанiвцi, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУХНИЧ Марiя Кирилiвна, 1913 р. народ-
ження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, українка, 
освiта початкова. Проживала в Чабанiвцi, селянка-
одноосiбниця. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджена до 3 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ДУХНИЧ Якiв Кирилович, 1908 р. народ-
ження, с.Чабанiвка Новоайдарського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Чабанiвцi, селя-
нин-одноосiбник. Особливою нарадою при Колегiї 
ДПУ УРСР 9 сiчня 1931 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУХНО Петро Iванович, 1893 р. народжен-
ня, с.Бобрик Улянiвського р-ну Харкiвської обл., 
українець, освiта вища. Проживав у м.Старо-
бiльську, iнструктор окружного вiддiлу наросвiти. 

Репресований двiчi. Арештований 17 серпня 1935 
року за звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 
27 жовтня 1935 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
вiдповiдно у 1994 i 1960 роках.   

ДУШЕНКО Iлля Iванович, 1908 р. народ-
ження, с.Закотне Новопсковського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Закотному, колiйний 
обхiдник зал.ст. Шипилове. Вiйськовим трибуна-
лом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 3 квiтня 1945 
року засуджений до 8 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДУШЕНКО Костянтин Iванович, 1921 р. 
народження, с.Закотне Новопсковського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у м.Гiрське 
Первомайської мiськради, тесляр мостопоїзду № 4 
Наркомату шляхiв. Арештований 11 лютого 1944 
року за звинуваченням у пособництвi нiмецьким 
окупантам. 8 квiтня 1944 року справу припинено за 
вiдсутнiстю складу злочину, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДУШЕНКО Тимофiй Максимович, 1906 р. 
народження, с.Пiски Новопсковського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Старо-
бiльську, голова к-пу iм.П.Осипенко. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року виз-
наний соцiально небезпечним елементом i за-
суджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1991 роцi.    

ДУШИНСЬКИЙ Iван Миколайович,     
1888 р. народження, с.Вiйтiвцi Сатанiвського р-ну 
Вiнницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав 
у с.Заводянка Бiлокуракинського р-ну, тесляр к-пу 
"Червоний колос". Комiсiєю НКВС i Прокуратури 
СРСР 25 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУШИНСЬКИЙ Йосип Войткович, 1901 р. 
народження, с.Вiйтiвцi Сатанiвського р-ну Вiн-
ницької обл., поляк, освiта початкова. Проживав у 
с.Курячiвка Бiлокуракинського р-ну, колгоспник   
к-пу iм.Постишева. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 22 листопада 1937 року засуджений до роз-
стрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДУЮН Микита Григорович, 1906 р. народ-
ження, с.Григорiвка Криворiзького р-ну Днiпро-
петровської обл., українець, освiта початкова. Про-
живав у м.Попасна, слюсар склозаводу. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 14 листопада 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ДЬОМIН Iван Петрович, 1888 р. народжен-
ня, ст-ця Митякiнська Тарасовського р-ну Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Луганську, вагар сталели-
варного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. Репре-
сований двiчi. Арештований 16 сiчня 1933 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 18 лю-
того 1933 року справу припинено за недоведенiстю 
звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 15 квiтня 
1938 року "трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 
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засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований вiдповiд-
но у 1933 i 1959 роках.   

ДЬОМIН Кузьма Васильович, 1910 р. на-
родження, с.Архангельське Залегощенського  р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Луганську, слюсар 
паровозного цеху з-ду iм.Жовтневої революцiї. 
Арештований 23 сiчня 1937 року за звинуваченням 
в антирадянськiй агiтацiї. 11 червня 1937 року спра-
ву припинено за недоведенiстю звинувачення.  Реа-
бiлiтований у 1994 роцi.    

ДЬОМIНА Ганна Григорiвна, 1901 р. народ-
ження, м.Первомайськ, українка, освiта середня. 
Проживала в м.Брянка, фельдшер мiської лiкарнi. 
Вiйськовим трибуналом 12 армiї 9 травня 1942 року 
засуджена до 8 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1963 роцi.    

ДЬЯКОВ Василь Iллiч, 1899 р. народження, 
м.Єнакiєве Донецької обл., росiянин, освiта почат-
кова.  Член ВКП(б) у 1926-1938 рр. Проживав у 
м.Антрацитi, завiдуючий Центральними механiч-
ними майстернями тресту "Боковоантрацит". "Трiй-
кою" УНКВС по Луганськiй обл. 15 вересня 1938 
року засуджений до розстрiлу. Страчений 26 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЬЯКОВ Георгiй Семенович, 1893 р. народ-
ження, х. Iлюхiн, Каменський р-н Ростовської обл., 
Російська Федерація, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Ленiнське Свердловської мiськ-
ради, конюх радгоспу "Червоний маяк". "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЬЯКОВ Дем'ян Осипович, 1904 р. народ-
ження, кол.х. Манохино Давидо-Микiльської сiль-
ради Краснодонського р-ну, росiянин, освiта по-
чаткова. Проживав за мiсцем народження, лiсник 
Тарасiвського лiсництва. Арештований 31 сiчня 
1933 року за звинуваченням в антирадянськiй агi-
тацiї. 19 квiтня 1933 року справу припинено за не-
доведенiстю звинувачення, з-пiд варти звiльнений. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЬЯКОВ Iван Пафнутiйович, 1890 р. народ-
ження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Теплому, бри-
гадир к-пу iм.Литвинова. Арештований 26 квiтня 
1942 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. У зв'язку з воєнним станом етапований 
углиб країни, де пiзнiше не виявлений. 1 серпня 
1949 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЬЯКОВ Микола Максимович, 1896 р. на-
родження, с.Добринка Добринського р-ну Волго-
градської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта початкова. Проживав у м.Лисичанську, ро-
бiтник з-ду "Донсода". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 7 червня 
1942 року засуджений до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЬЯКОВ Степан Дмитрович, 1889 р. народ-
ження, с.Верятiно Сосновського р-ну Тамбовської 
обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта почат-

кова. Проживав у смт Ящикове Перевальського     
р-ну, наваловiдбiйник шахти № 9. "Трiйкою" 
УНКВС по Луганськiй обл. 17 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 27 ве-
ресня 1938 року. Реабiлiтований у 1960 роцi.    

ДЬЯКОНОВ Василь Iллiч, 1899 р. народ-
ження, с.Хомутове Марiупольського р-ну Донець-
кої обл., росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, шофер Луганського вiддiлку "Дон-
трансу". "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 15 
вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЬЯКОНОВ Гарасим Тимофiйович, 1898 р. 
народження, с.Чермошне Медвенського р-ну Кур-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Алчевську, робiтник з-ду 
iм.Ворошилова. Арештований 17 липня 1934 року 
за звинуваченням в антирадянськiй агiтацiї. 3 жовт-
ня 1934 року виправданий народним судом м.Ал-
чевська. Реабiлiтований у 1934 роцi.    

ДЬЯКОНОВ Георгiй Пилипович, 1906 р. 
народження, с.Чермошне Медвенського р-ну 
Курської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Алчевську, робiтник 
з-ду iм.Ворошилова. Народним судом м.Алчевська 
3 жовтня 1934 року засуджений до 4 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЬЯКОНОВ Iван Григорович, 1888 р. на-
родження, смт Iзварине Краснодонської мiськради, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у смт Ленiн-
ське Свердловської мiськради, робiтник кам'яного 
кар'єру. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 29 
квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. Реабi-
лiтований у 1962 роцi.    

ДЬЯКОНОВ Олексiй Андрiйович, 1900 р. 
народження, с.Суха Єлань Балашовського р-ну Са-
ратовської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, 
освiта вища. Проживав у м.Брянка, iнспектор гiр-
ничотехнiчної iнспекцiї Луганського округу. Вiйсь-
ковою колегiєю Верховного суду СРСР 29 березня 
1938 року засуджений до розстрiлу i того ж дня 
страчений. Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЬЯЧЕНКО Вiктор Антонович, 1930 р. на-
родження, м.Стаханов, росiянин, освiта початкова. 
Перебував у Радянськiй зонi окупацiї Нiмеччини, в 
м.Потсдам, робiтник лiсопильного з-ду. Арешто-
ваний 20 вересня 1945 року за звинуваченням у 
зрадi Батькiвщини. 31 жовтня 1945 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення. Реабi-
лiтований у 1994 роцi.    

ДЮБIН Андрiй Давидович, 1893 р. народ-
ження, х. Середньоговейний, Каменський р-н Рос-
товської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
середня. Проживав у м.Красний Луч, викладач 
фiлiалу Донецького iнституту господарникiв. 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 23 квiтня 
1938 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЮБIН Iван Олександрович, 1891 р. народ-
ження, с.Благовiщенка Станично-Луганського р-ну, 
росiянин, освiта початкова. Проживав у Благовi-
щенцi, ветсанiтар к-пу "Красний Луч". "Трiйкою" 
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УНКВС по Донецькiй обл. 15 квiтня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1959 
роцi.    

ДЮБIН Iлля Федорович, 1889 р. народ-
ження, с.Середньотепле Станично-Луганського     
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Се-
редньотеплому, колгоспник к-пу "Вранiшня зоря". 
"Трiйкою" УНКВС по Донецькiй обл. 25 грудня 
1937 року засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЮБIН Климентiй Кузьмич, 1897 р. народ-
ження, с.Олександрiвка Станично-Луганського      
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у с.Бах-
мутiвка Новоайдарського р-ну, колгоспник к-пу 
iм.Будьонного. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 9 квiтня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1959 роцi.    

ДЮБIН Михайло Дем'янович, 1897 р. на-
родження, с.Благовiщенка Станично-Луганського 
р-ну, росiянин, освiта початкова. Проживав у Бла-
говiщенцi, селянин-одноосiбник. Особливою нара-
дою при Колегiї ДПУ УРСР 22 травня 1930 року 
засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлiтова-
ний у 1997 роцi.    

ДЮБIН Омелян Кiндратович, 1885 р. на-
родження, с.Тепле Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Теплому, 
селянин-одноосiбник. Особливою нарадою при Ко-
легiї ДПУ УРСР 3 лютого 1930 року засуджений до 
3 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЮБIН Федiр Iванович, 1908 р. народ-
ження, с.Плотина Станично-Луганського р-ну, ро-
сiянин, освiта початкова. Проживав у Плотинi, кол-
госпник к-пу iм.Кагановича. Арештований 6 лю-
того 1943 року за звинуваченням у тому, що пiд час 
окупацiї служив у нiмецькiй полiцiї. 7 липня 1943 
року справу припинено за недоведенiстю звину-
вачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiтований у 
1994 роцi.    

ДЮБIН Якiв Iванович, 1896 р. народження, 
с.Нижня Гарасимiвка Краснодонського р-ну, росiя-
нин, освiта початкова. Проживав у Нижнiй Гараси-
мiвцi, табельник к-пу "Трудове козацтво". Арешто-
ваний 3 сiчня 1933 року за звинуваченням в анти-
радянськiй агiтацiї. 22 березня 1933 року справу 
припинено за недоведенiстю звинувачення, з-пiд 
варти звiльнений. Реабiлiтований у 1933 роцi.    

ДЮКАРЕВ Iван Захарович, 1890 р. народ-
ження, с.Пiщане Обоянського р-ну Курської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта початкова. 
Проживав у смт Талове Краснодонського р-ну, крi-
пильник шахти № 7-10. Донецьким обласним судом 
6 липня 1937 року засуджений до 3 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1995 роцi.    

ДЮКАРЕВ Митрофан Давидович, 1887 р. 
народження, х. Дубовой, Каменський р-н Ростов-
ської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, освiта 
початкова. Проживав у м.Краснодонi, кучер дiль-
ницi № 6 об'єднання "Доненерго". Судовою "трiй-
кою" при Колегiї ДПУ УРСР 21 сiчня 1933 року за-
суджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований 
у 1989 роцi.    

ДЮКАРЕВ Олександр Iванович, 1893 р. на-
родження, с.Колпаки, Орловська обл., Росiйська 
Федерацiя, росiянин, освiта початкова. Проживав у 
м.Луганську, помiчник машинiста з-ду iм.Жовт-
невої революцiї. "Трiйкою" УНКВС по Донецькiй 
обл. 4 листопада 1937 року засуджений до 10 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯБЕЛКА Олександр Михайлович, 1896 р. 
народження, с.Новомикiльське Кремiнського р-ну, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Кремiн-
на, вагонний майстер зал.ст. Кремiнна. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 15 сiчня 1944 року засуд-
жений до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1991 роцi.    

ДЯГIЛЄВ Олександр Васильович, 1908 р. 
народження, с.Таломенка Iскiтимського р-ну Ново-
сибiрської обл., Росiйська Федерацiя, росiянин, ос-
вiта початкова. Проживав у м.Первомайську, робiт-
ник шахти "Альберт". Вiйськовим трибуналом Лу-
ганського гарнiзону 18 лютого 1946 року засудже-
ний до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 
1993 роцi.    

ДЯГОВЕЦЬ Олександра Андрiївна, 1902 р. 
народження, с.Куземiвка Сватiвського р-ну, укра-
їнка, освiта початкова. Проживала в м.Красний Ли-
ман Донецької обл., без певних занять. Лiнiйним 
судом Північно-Донецької залiзницi 26-27 березня 
1936 року засуджена до 6 р. позбавлення волi. Реа-
бiлiтована у 1989 роцi.    

ДЯДЕНЮК Прокiп Авакумович, 1868 р. на-
родження, Вiнницька обл., українець, освiта почат-
кова. Проживав у м.Старобiльську, столяр-кустар. 
Арештований 16 жовтня 1930 року за звинува-
ченням в антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi 
немає. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЯДИЧЕВ Iван Михайлович, 1900 р. народ-
ження, с.Верхня Дуванка Сватiвського р-ну, росiя-
нин, освiта середня. Проживав у м.Краснодонi, еко-
номiст-плановик шахти № 3. "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 4 травня 1938 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1957 роцi.    

ДЯДИЧЕВА Марiя Iванiвна, 1907 р. народ-
ження, с.Слобода Єлецького р-ну Орловської обл., 
Росiйська Федерацiя, росiянка, освiта початкова. 
Проживала в м.Брянка, не працювала. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 12 травня 
1944 року засуджена до 7 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1992 роцi.    

ДЯДИЧЕНКО Єфросинiя Климiвна, 1884 р. 
народження, с.Великомихайловка Великомихай-
ловського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, 
українка, освiта початкова. Проживала в м.Лиси-
чанську, домогосподарка. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 16 червня 
1942 року засуджена до 10 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтована у 1989 роцi.    

ДЯДИЧЕНКО Пилип Антонович, 1884 р. 
народження, с.Великомихайловка Великомихай-
ловського р-ну Курської обл., Росiйська Федерацiя, 
українець, освiта початкова. Проживав у м.Лиси-
чанську, робiтник шахти iм.Войкова. Вiйськовим 
трибуналом вiйськ НКВС по охоронi тилу 37 армiї 
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16 червня  1942 року засуджений до 10 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯКОВ Володимир Кононович, 1888 р. на-
родження, с.Парнюватка Троїцького р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у Парнюватцi, 
селянин-одноосiбник. Постановою Особливої нара-
ди при НКВС СРСР вiд 17 квiтня 1931 року висла-
ний за межi України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯКОВ Iван Iванович, 1906 р. народження, 
смт Станично-Луганське, українець, освiта почат-
кова. Проживав у Станично-Луганському, селянин-
одноосiбник. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 28 
лютого 1931 року засуджений до 5 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЯКОВ Iван Михайлович, 1899 р. народ-
ження, с.Каршикiв Копайгородського р-ну Вiн-
ницької обл., українець, освiта початкова. Прожи-
вав у с-щi Довжанський Свердловської мiськради, 
робiтник Ровенькiвського ремонтного управлiння. 
Постановою Особливої наради при Колегiї ДПУ 
УРСР вiд 27 лютого 1930 року висланий за межi 
України. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯКОВ Олександр Григорович, 1905 р. на-
родження, м.Луганськ, українець, освiта початкова. 
Вiйськовослужбовець, рядовий 410 окремого бата-
льйону зв'язку. Вiйськовим трибуналом 32 стрi-
лецького корпусу 18 серпня 1943 року засуджений 
до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтований у 1993 
роцi.    

ДЯКОНЕСЬКО Василь Кирилович, 1890 р. 
народження, Румунiя, румун, освiта початкова. 
Проживав у м.Зимогiр'я Слов'яносербського р-ну, 
мастильник вагонiв зал.ст. Родакове. Комiсiєю 
НКВС i Прокуратури СРСР 24 лютого 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Вирок виконано 1 квiтня 
1938 року. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯНКОВСЬКИЙ Микола Дем'янович, 
1893 р. народження, Болгарiя, болгарин, освiта по-
чаткова. Проживав у смт Успенка Лутугинського  
р-ну, городник радгоспу iм.Ворошилова. "Трiйкою" 
УНКВС по Донецькiй обл. 23 вересня 1938 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1960 
роцi.    

ДЯТЛОВ Олексiй Степанович, 1925 р. на-
родження, м.Брянка, росiянин, освiта середня. Вiй-
ськовослужбовець, рядовий 120 стрiлецького полку 
39 стрiлецької дивiзiї. Вiйськовим трибуналом 6 ар-
мiї 29 квiтня 1944 року засуджений до 8 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЯЧЕНКО Василь Андронович, 1879 р. на-
родження, с.Павлiвка, Київська обл., українець, ос-
вiта початкова. Проживав у с.Ляшкiвка Бiлокура-
кинського р-ну, колгоспник к-пу "Пiонер". Ареш-
тований 15 вересня 1937 року за звинуваченням в 
антирадянськiй агiтацiї. Рiшення у справi немає. 
Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЯЧЕНКО Василь Iллiч, 1878 р. народжен-
ня, смт Бiловодськ, українець, неписьменний. Про-
живав у Бiловодську, селянин-одноосiбник. До-
нецьким обласним судом 21 вересня 1936 року 
засуджений до 7 р. позбавлення волi. 17 листопада 

1936 року Верховним судом УРСР строк покарання 
знижено до 5 р.  Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЯЧЕНКО Василь Пимонович, 1890 р. на-
родження, смт Фрунзе Слов'яносербського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Фрунзе, ро-
бiтник шахти iм.Iллiча. Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Луганської обл. 9 жовтня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1992 роцi.    

ДЯЧЕНКО Гнат Охрiмович, 1898 р. народ-
ження, с.Гусина Поляна Змiївського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Оленiвка Перевальського р-ну, гiрничий десятник 
шахти "Полтавська". Вiйськовим трибуналом 
вiйськ НКВС Донецької обл. 24 липня 1941 року 
засуджений до 10 р. позбавлення волi. Реабiлiто-
ваний у 1990 роцi.    

ДЯЧЕНКО Iван Васильович, 1907 р. народ-
ження, смт Бiловодськ, українець, освiта початкова. 
Без певного мiсця проживання i роботи. Вiйсько-
вим трибуналом вiйськ НКВС Луганської обл. 28 
травня 1943 року засуджений до 10 р. позбавлення 
волi. Реабiлiтований у 1991 роцi.    

ДЯЧЕНКО Iван Григорович, 1895 р. народ-
ження, с.Смолянинове Новоайдарського р-ну, ук-
раїнець, освiта початкова. Проживав у Смолянино-
вому, колгоспник к-пу iм.Сталiна. Арештований 20 
сiчня 1933 року за звинуваченням в антирадянськiй 
агiтацiї. 31 березня 1933 року справу припинено за 
недоведенiстю звинувачення. Реабiлiтований у 1994 
роцi.    

ДЯЧЕНКО Iван Кузьмич, 1907 р. народжен-
ня, с.Березiвка, Одеська обл., українець. Проживав 
у смт Фащiвка Перевальського р-ну, прибиральник 
породи шахти № 3. Особливою нарадою при НКВС 
СРСР 9 липня 1937 року засуджений до 5 р. позбав-
лення волi. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧЕНКО Iван Михайлович, 1903 р. народ-
ження, смт Павлiвка Свердловської мiськради, ук-
раїнець. Проживав у смт Михайлiвка Ровенькiв-
ської мiськради, слюсар шахти № 35. Народним 
судом кол. Ровенькiвського р-ну 19 вересня 1933 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабiлi-
тований у 1988 роцi.    

ДЯЧЕНКО Iван Сергiйович, 1909 р. народ-
ження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у Кам'янцi, селянин-
одноосiбник. Репресований двiчi. "Трiйкою" при 
Колегiї ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений 
до 10 р. позбавлення волi.  "Трiйкою" УНКВС по 
Донецькiй обл. 28 грудня 1937 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧЕНКО Лiдiя Дмитрiвна, 1925 р. народ-
ження, м.Луганськ, українка, освiта початкова. 
Проживала в Луганську, не працювала. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 24 березня 1945 року 
визнана соцiально небезпечним елементом i за-
суджена до 5 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 
1992 роцi.    

ДЯЧЕНКО Олексiй Петрович, 1895 р. на-
родження, с.Тиниця Бахмацького р-ну Чернiгiв-
ської обл., українець, освiта н/середня. Проживав у 
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м.Алчевську, старший контролер техвiддiлу мета-
лургiйного з-ду iм.Ворошилова. Донецьким облас-
ним судом 15 вересня 1935 року засуджений до 5 р. 
позбавлення волi. Реабiлiтований у 1965 роцi.   

ДЯЧЕНКО Олексiй Сильвестрович, 1888 р. 
народження, с.Пластунiвка Бiлокуракинського       
р-ну, українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Сватове, ремонтний робiтник зал.ст. Сватове. Лi-
нiйним судом Пiвнiчно-Донецької залiзницi 14 лип-
ня 1938 року засуджений до 6 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1958 роцi.    

ДЯЧЕНКО Ольга Петрiвна, 1924 р. народ-
ження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, українка, 
освiта середня. Проживала в Кам'янцi, не працю-
вала. Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Лу-
ганської обл. 19 лютого 1946 року засуджена до    
10 р. позбавлення волi. Реабiлiтована у 1968 роцi.    

ДЯЧЕНКО Павло Євграфович, 1888 р. на-
родження, м.Кiровськ, українець.  На час арешту 
член ВКП(б). Проживав у Кiровську, запальник 
шахти № 100. "Трiйкою" УНКВС по Луганськiй 
обл. 10 вересня 1938 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧЕНКО Пантелiй Минайович, 1903 р. 
народження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Вiйськовослужбовець, ко-
мандир вiддiлення бронебiйникiв 38 стрiлецького 
полку. Вiйськовим трибуналом 14 стрiлецької ди-
вiзiї 23 квiтня 1943 року засуджений до 10 р. поз-
бавлення волi. Реабiлiтований у 1993 роцi.    

ДЯЧЕНКО Платон Сергiйович, 1897 р. на-
родження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, украї-
нець, освiта початкова. Проживав у м.Свердловсь-
ку, возiй шахти № 5. "Трiйкою" при Колегiї ДПУ 
УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений до розстрiлу. 
Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧЕНКО Степан Никонович, 1873 р. на-
родження, м.Мiусинськ Краснолуцької мiськради, 
українець, освiта початкова. Проживав у Мiусин-
ську, робiтник зал.ст. Красний Луч. Постановою 
Особливої наради при Колегiї ДПУ УРСР вiд 29 
червня 1931 року висланий за межi України. Реа-
бiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧЕНКО Тихiн Iванович, 1895 р. народ-
ження, с.Петрiвцi Миргородського р-ну Полтавсь-
кої обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
с.Попасне Новоайдарського р-ну, селянин-одноосi-
бник. Арештований 25 жовтня 1930 року за звину-

ваченням в антирадянськiй агiтацiї. 13 листопада 
1930 року справу припинено за недостатнiстю 
матерiалiв для притягнення до суду, з-пiд варти 
звiльнений. Реабiлiтований у 1994 роцi.    

ДЯЧЕНКО Тихiн Павлович, 1875 р. народ-
ження, смт Бокове-Платове Антрацитiвської мiськ-
ради, українець, неписьменний. Проживав у 
м.Красний Луч, вибiйник шахти № 1. Судовою 
"трiйкою" при Колегiї ДПУ УРСР 20 лютого 1934 
року засуджений до 3 р. позбавлення волi. Реабi-
лiтований у 1959 роцi.    

ДЯЧЕНКО Федот Родiонович, 1902 р. на-
родження, с.Петрiвцi Миргородського р-ну Полтав-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
смт Новоайдар, колгоспник к-пу iм.Шевченка. 
Вiйськовим трибуналом вiйськ НКВС Донецької 
обл. 20 вересня 1941 року засуджений до розстрiлу.  
Реабiлiтований у 1990 роцi.    

ДЯЧЕНКО Якiв Андронович, 1895 р. народ-
ження, с.Табурище Новогеоргiївського р-ну Харкiв-
ської обл., українець, освiта початкова. Проживав у 
м.Красний Луч, десятник на будiвництвi холо-
дильника. Арештований 5 листопада 1935 року за 
звинуваченням в антирадянськiй дiяльностi. 2 сiчня 
1936 року справу припинено за недоведенiстю зви-
нувачення, з-пiд варти звiльнений. Реабiлiто-ваний 
у 1936 роцi.    

ДЯЧЕНКО Якiв Захарович, 1903 р. народ-
ження, с.Кам'янка Лутугинського р-ну, українець, 
освiта початкова. Проживав у м.Свердловську, 
возiй вугiлля шахти № 5. "Трiйкою" при Колегiї 
ДПУ УРСР 28 квiтня 1933 року засуджений до 
розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 роцi.    

ДЯЧКОВ Сергiй Iванович, 1894 р. народ-
ження, м.Луганськ, росiянин, освiта середня. Про-
живав у Луганську, оператор диспетчерського 
пункту з-ду iм.Жовтневої революцiї. Особливою 
нарадою при НКВС СРСР 13 грудня 1937 року 
засуджений до розстрiлу. Реабiлiтований у 1989 
роцi.    

ДЯЧУК Петро Венедиктович, 1910 р. народ-
ження, смт Рожище Рожищенського р-ну Волин-
ської обл., українець, освiта початкова. На час 
арешту член ВКП(б). Проживав у м.Красний Луч, 
помiчник полiткерiвника школи ФЗН Петровського 
з-ду № 59. Донецьким обласним судом 25 жовтня 
1935 року засуджений до 3 р. позбавлення волi. 
Реабiлiтований у 1990 роцi.    
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IМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 
 
 
 
 
 
 
 
Абакумов Д.О. 14 
Абащенко 121 
Август В.В. 30 
Авдєєв Б.I. 107, 110 
Авдюха I.З. 65 
Аверiна В.В. 142, 227 
Авраменко Г.С. 41 
Аганесянц А.А. 28 
Ажажа Г.В. 146 
Ажажа Г.Г. 146, 147, 149 
Ажажа Є.Г. 34,146, 147, 148,  
    149, 150, 151 
Ажажа К.Г. 146, 147 
Ажажа Л.Є. 147 
Ажажа М.Г. 146, 147 
Ажажа О.Г. 146, 147 
Ажажа О.I. 147 
Ажажа П.Г. 146, 147 
Айдiн М.С. 27 
Акулов I.А. 58,59 
Акульшин 128, 129 
Алексєєв (Кум) 91 
Алексєєв 113 
Алексєєва Л.I. 120, 132 
Алексєєва О.П. 148 
Аллiлуєва С.Й. (Сталiна)  218, 219 
Ампiлов Л.П. 41 
Ангелiна П.М. 227 
Андреєв С. 101, 132, 173 
Анищенко Л.I. 13 
Анненський Л. 182 
Антонюк Й.П. 13 
Ардельянова I. 240 
Аржанович Г.Т. 11 
Аржанович К.М. 11 
Артемов 67 
Артес Е.Г. 28 
Архипова Н.М. 135 
Асєєв М.М. 127 
Ахматова А.А. 34 
 
   
Бабак С.Я. 31 
Бабка I.М. 62 
Баглюк Г.М. 38, 39, 208,  
    209, 210, 211 
Багрицький Е.Г. 190 
Бажан М.П. 219 
Базарний Л. 57 
Бакаєв 190 
Балабанов 206 
Баличев 81 
Бандера С.А. 123 

Бараниченко С. 57 
Бардишев К.А. 30 
Барибiн I.В. 36, 37 
Баркова А.О. 38, 177, 178,  
    179, 180, 181, 182, 183 
Батнер А.А. 135 
Безiменський О.I. 127 
Безпалов 65 
Безпощадний П. 164, 165, 208 
Бенiславська Г. 127 
Берестовий I.Т. 54 
Берiя Л.П. 28, 78, 95,  
    140, 156, 173, 220, 222, 223 
Бессарабов С.Г. 30 
Бєлкiн 58 
Бiлашенко К. 63 
Бiличенко-Скрипник Г.М. 61 
Бiлогуб I.М. 25, 162, 163,  
    164, 165 
Бiлогуб Л.М. 164 
Бiлоус Л.А. 52, 54 
Бiлоцеркiвський Ю.П. 27 
Бiшарев О.Л. 127, 152 
Бланк Б.Л. 177, 194 
Блiнов 91 
Блок О.О. 128, 177, 182 
Блохiн М.Ф. 8, 188 
Блудов Я.С. 163 
Бобришев О.О. 223 
Бова С.М. 66 
Бова Ю.Є. 31 
Богданов 80, 90, 91 
Богиня 90, 91 
Бондар 25 
Бондар I. 63 
Бондар Ф.М. 61 
Бондаренко М.Г. 198 
Бондаренко С.Г. 198 
Бондаренко Ю.Г. 8, 32, 198,  
    199, 200, 201, 202 
Борисов 223 
Боровков С.О. 7 
Бородаєв В.О. 11 
Бородаєва А.П. 11 
Брежнєв Л.I. 106 
Брейтман Н.П. 27 
Бриль А. 63 
Бриль Л. 63 
Бродський Й.О. 34 
Брюсов В.Я. 127, 129, 177, 178 
Булатюк Ю. 214, 215 
Бунiн I.О. 210 
Буров 161 

Бухарiн М.I. 30, 34, 37, 109 
Бушин П. 37 
 
 
Вайнов А.Р. 58 
Ванников Б.Л. 167, 169, 170 
Василенко П.М. 62 
Васильєв П. 131 
Васильцов 99 
Васнецов А.М. 195 
Васнецов В.М. 195 
Ваулiн В.П. 32, 196 
Ваулiн П.К. 32, 194, 195, 196 
Ведутенко С.С. 40 
Вейнгарт А. 245, 246 
Вейц Г.В. 116 
Великих 91 
Величко 22 
Венецький I.Й. 168 
Вересаєв В.В. 128 
Верткiна Л. 153 
Вертман Е.К. 243, 244, 245 
Вєтошкiн С.I. 167, 169, 170 
Винокуров 91 
Висоцький В.I. 70 
Височин П.С. 36, 210 
Висторобський А.А. 41 
Вишенський I. 165 
Вишеславський Л.М. 214 
Вишинський А.Я. 28, 94 
Вишня О. 39, 208 
Власов А.А. 216 
Водолазький I. 63 
Водоп'янов М.В. 138 
Войнов В.К. 95 
Волга Л. 68 
Волга М. 68 
Волков 130 
Волков 224 
Волков О. 37 
Волошко Є.М. 156, 208 
Вольний Ф.Г. 35 
Воробйов 59 
Воробйов О.Г. 148 
Вороний М.К. 208 
Воронов 28 
Ворошилов К.Є. 90, 96, 105, 168, 239 
Вохельський В.Я. 27 
Вронський 107 
Врубель М.А. 195 
В'ячеславов 153 
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Гаак I.I. 243 
Гаврилов О.Т. 120 
Гайворонський В.А. (Гайдарiвсь-кий) 
208 
Гайворонський Т.П. 107, 108, 110 
Гайовий А.I. 169 
Гайовий Г.Т. 117, 118, 119, 120, 121, 
    122, 123, 124 
Галицький М.В. 149 
Галiн В.Г. 148 
Гамалiй 57 
Гаркуша 173 
Гаркуша-Коршик А.М. 28 
Гаршин В.М. 217 
Гащинський О.Г. 27 
Гвоздирьов В. 37, 38 
Гейро 101 
Герц Я.К. 37, 149 
Гiртфельд Я.I. 243, 244 
Гiтлер А. 108, 199 
Гладкова В.В. 175 
Говтенко О.П. 41 
Голобородько В. 34 
Головко I.В. 37 
Головко I.П. 37 
Голомб Л.М. 25, 172, 173,  
    174, 175, 176 
Голомб М.Л. 172 
Голомб М.Ф. 174 
Голубченко М.О. 30 
Гольдман С. 103 
Гончаренко Ф.М. 31 
Гончаров Г.М. 85, 88 
Гончаров П.С. 37 
Горбатов Б.Л. 132, 135, 136 
Горбатов В.Л. 132, 133, 134,  
    135, 136 
Горбатов М.Л. 132 
Горбатова О.Б. 132 
Горобець 241 
Городецький 74 
Городецький С.М. 128 
Горький О.М. 33, 154, 157, 179 
Горяїнов В.Г. 35 
Грабовський П.А. 165 
Гребенник М.М. 54 
Гребенщиков 155 
Григоренко П.П. 65, 66 
Григоренко Я.П. 66 
Грицай 24, 77 
Грищук Ю.Г. 81 
Грiнбург Б. 153 
Грiнченко Б.Д. 165 
Грiнько О. 218 
Громаченко П.П. 57 
Гроссман 59 
Грушевський М.С. 39 
Грушевський С.Г. 36 
Губський П.Ф. 27 
Гудков 91 
Гуляков 36 

Гупан Н.М. 43 
Гусарев 91 
Гуцаленко 81 
Гущин П.А. 54 
 
 
Давидов М.М. 30 
Дадик Є.Д. 86 
Даль В.I. 40 
Дальня (Цукублiна) С.Я. 38, 152, 
     153, 154, 155, 156 
Д'Арк Ж. 177, 182 
Двiн М. 210 
Дворецький I.М. 176 
Дейнеко С.К. 19, 64, 65 
Деменчук I.Г. 75, 76 
Денiкiн А.I. 17 
Деняк О.А. 8 
Дерев'янко К.Х. 66 
Деркачов Т.Н. 87 
Дерман Л. 152, 153, 154 
Джуров М.Г. 13 
Дзедзиць 91 
Дзержинський Ф.Е. 49, 50, 78, 
    90, 189 
Динник В. 129 
Довнар Г.С. 29, 89, 93, 96, 162,  
    167, 213 
Долгальов 91 
Домнич 62 
Донецький А. 153 
Достоєвський Ф.М. 177 
Драгниш М.М. 27 
Друп Ф.В. 13 
Дудiн М.О. 182 
Дюканов М.Д. 159 
 
 
Енгельс Ф. 40, 147 
Енде В. 198, 199 
Епштейн Й.А. 91, 92 
Ерiк 74 
 
 
Євсєєнко 165 
Єгоров 58 
Єдаменко Г.I. 88 
Єжов М.I. 11, 26, 29, 59, 60, 78, 86, 
    91, 92, 93, 94, 95, 102, 131 
Єлисєєнко А. 149 
Єсенiн С.О. 127, 128, 129, 130 
Єсенiна О.О. 128 
Єфремов П.Ф. 148 
 
 
Жабко 91 
Жалковський С.I. 13 
Жданов А.О. 34, 140 
Жильцова Т.О. 8, 184, 198 
Жовтолог О.Я. 20 
Жуков Ю.О. 210 

 
 
Забiякiн 91 
Заболоцький 65 
Завгороднiй В.Б. 8 
Загорний 68 
Задависвiчка 154 
Зайцев 114 
Зайцев Т.П. 62 
Залмаєв Я. 154 
Заньковецька М.К. 217 
Зарицький А.К. 108, 109, 110 
Зарянов I.М. 206 
Затонський В.П. 163 
Захаров Г. 40 
Захаров I. 40 
Звєрев 91 
Землянський Ю.В. 29, 93 
Зенiн I. 35 
Зима (Носаль) М.М. 66 
Зимiн Є.Є. 26, 27 
Зимiн К.Є. 14 
Зинов'єв Г.Є. 189 
Зощенко М.М. 34 
Зубатов 156 
Зубенко 103 
Зубков I.Й. 25, 95, 203, 204, 205,  
    206, 207 
Зуєв 91 
 
Iвакiн Ю. 214 
Iванов 20, 58, 59 
Iванов 91 
Iванов В. 74, 211 
Iванов В.В. 128 
Iванов В.В. 242 
Iванов В.С. 242 
Iванов Н.К. 13 
Iванова Л.Ю. 240, 242 
Iванова О.Ю. 13, 240, 242 
Iвiн 112, 115 
Iзотов М.О. 221 
Iногородських 91 
Iсаєв 59 
Iткiс 91 
 
 
Каверiн Т.Г. 88 
Каганович Л.М. 34, 73, 204, 221 
Казаков В.I. 173 
Казiн I. 40 
Казiн М.Ф. 98, 99 
Каламбет Г.I. 31 
Калинцев О.К. 32 
Калiнiн П.А. 54 
Калiхевич О.I. 8 
Калмиченко (Лаврикова) Н.П. 64, 66 
Кальчев Г.М. 32 
Каманiн М.П. 138 
Каплан С.Я. 11, 38, 157, 158, 159, 
    160, 161 
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Каплан Ф.А. 11, 159, 161 
Каплер О.Я. 217, 219 
Капуста 75 
Капустiн 91 
Карiков 81 
Карлсон В.М. 52 
Карпов М.Я. 131 
Карський П.I. 41 
Карташев 59 
Карташов К.К. 222 
Катасонов М.К. 75 
Кафтан 243 
Кацнельсон А. 214 
Качалов В.I. 130 
Квасов М.Г. 86 
Кебшуль Г. 199, 200 
Кириленко П. 65 
Кисунько Г.В. 149 
Кiров С.М. 25, 29, 94, 101, 190, 196, 
    206, 239 
Клеменов В.М. 7, 172 
Клепей П.С. 123, 124 
Климiн Ф.А. 135 
Климов А.О. 43, 146 
Климов О.I. 27 
Клюєв М.О. 131 
Кобилянська О.Ю. 165 
Ковальов I.Ф. 88 
Ковальов Ф.М. 52 
Ковба К. 63 
Ковбасюк 62 
Ковтун М.С. 62 
Кожушкова Л.I. 175 
Козланюк П. 162 
Козлов Н.В. 206 
Козловський А.Ф. 135, 206 
Козуляєв М.О. 28, 29, 79, 149 
Коланьков 111 
Колесник I.Є. 61 
Колесников I.I. 88 
Коллонтай О.М. 34 
Коломойцев I.Ю. 8, 243, 245, 246 
Комарницький I.В. 103 
Компанiєць З.Л. 159 
Кононенко П.П. 51, 52, 54 
Кононов А.А. 30 
Концедалов Д.М. 159 
Коркунов Г.I. 26, 29, 86, 91, 92, 94, 
    95, 149 
Корнiєнко 154 
Корнiйчук О.Є. 164 
Коробчанський 75 
Коровiн К.А. 195 
Короленко В.Г. 33 
Коротун-Артеменко Я.I. 28 
Косарев О.В. 140 
Косiор С.В. 7 
Кострикiн 223 
Костюк Г.О. 36, 208 
Косьмiн 94 
Котелець 91 

Котке Я.К. 245 
Котляревський I.П. 165 
Котляров В.П. 148 
Котовський Г.I. 127 
Коцеруба I.Ф. 142 
Коцеруба М.I. 32, 142, 143, 144, 145 
Коцеруба О.М. 143 
Коцеруба С.М. 144, 145 
Кошкiна Ф.С. 108, 110 
Кравцов 101 
Кравцов 235 
Краєвський 101 
Крайнєв Г.М. 188, 189, 190, 191, 192 
Крайнєва Л.I. 191, 192 
Крампiц Г.В. 243, 244, 245 
Красильников В. 129 
Краснощоков 91 
Кривицький 236 
Крилов I.В. 127 
Криницький 101 
Криуля I.I. 8, 25, 231 
Крицький 91 
Круглов О. 224 
Крупська Н.К. 154, 156 
Кудря А.Т. 63 
Куйбишев В.В. 30 
Кулачко Н. 63 
Кулачко П. 63 
Кулик Г.I. 170 
Кулiш М.Г. 163 
Куниця 91 
Куропатка Т.М. 98, 99, 100 
Кутепов Р.В. 36 
Кутузов М.I. 41 
Кучма М.Я. 133 
Кушкова Н.О. 8 
Кушнаренко О.П. 87, 88 
 
 
Лагунов В.П. 73, 74, 76 
Лалакова 91 
Латишев М.Ф. 80, 89, 90, 91, 92,  
    93, 96 
Латишева А.О. 93 
Ле I. (Мойся I.Л.) 208, 214 
Лебедєва А.В. 8 
Леваневський С.О. 138 
Левченко Г.I. 87, 88 
Ленiн В.I. 23, 33, 34, 40, 
    54, 56, 71. 79, 97, 115, 156, 189, 
    209, 219, 222 
Леонов Л.М. 128 
Лєднiкова А.В. 121 
Лисенко М.С. 108, 110 
Лисянський В. 37 
Литвинов 91 
Лифшиц 59 
Лихачов 132 
Лiбкнехт К. 40 
Лiщина-Мартиненко I.I. 36, 148 
Логвинов 91 

Логiнов 133 
Лозовий Г. 63 
Лозовий I. 63 
Лозовий С. 63 
Лук'яненко Г. 217 
Лук'яненко Г.С. 214 
Лук'яненко Д.I. 213 
Лук'яненко М.С. 213 
Луначарський А.В. 38, 177, 178, 195 
Львов-Рогачевський В. 127 
Любавiн П.М. 86 
Любарський 91 
Любимов 81 
Любович 130 
Любченко П.П. 7 
Люксембург Р. 40 
Люфт I. 245 
Ляпiн З. 90, 91, 101 
Ляхов Г.М. 51, 122 
Ляшенко Я.М. 41 
 
 
Маас 244 
Маас О. 244, 245 
Май Л.С. 175 
Макаренко А.С. 115 
Макаров I. 131 
Макаров I.Ф. 88 
Максименко В.М. 90, 91, 92 
Максименко М.А. 120, 121, 123 
Малахута М.Д. 165 
Маленков Г.М. 170 
Малярчук I.Є. 13 
Мамонтов С.I. 195 
Мамушев 91 
Мандельштам О.Е. 131 
Марков Н. 174 
Маркс К. 40, 209 
Марченко В. 34 
Марченко К. 61 
Мар'ян Б. 122 
Масленко 59 
Матющенко 63 
Машаров 91 
Маяковський В.В. 127, 203 
Медведєв С.П. 103 
Межлаук В.I. 188 
Мейтес А. 163 
Мельгунов С.П. 10 
Мельник М. 40 
Мендруль М.О. 184, 185, 186, 187 
Мендруль Н.М. 186 
Мендруль Н.Д. 186 
Мендруль О.О. 186 
Меркулов 91 
Мєшков П. 155 
Микитенко I.К. 163 
Микола II 97, 156, 243 
Мирющенко П.М. 149 
Митрофанов 91 
Михайличенко В.В. 82, 157, 203 
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Мiланич О.М. 147 
Мiлонова Н.П. 131 
Мiрза-Авакянц Н.Ю. 36 
Мiрзаханов 169 
Мiрошниченко I.О. 8, 61 
Можаєв А.О. 98, 99 
Молотов В.М. 11, 40, 204 
Моргенштейн Я. 152, 153 
Морозов Г.М. 116 
Морозова Н.А. 175 
Мускiн 101 
Мусько 91 
Муштай А.Т. 75 
М'ясников 92 
 
 
Набивач В.М. 51, 122 
Нагих 91 
Надуд 68 
Намдаров Г.М. 146 
Напалков Й.Г. 37 
Напреєв Д.П. 27 
Насальський I. 153 
Несєдкiн В.Ф. 128, 129, 131 
Невмира А. 228, 229 
Невмира Й.В. 227 
Невмира М.В. 227 
Невмира Ю.Й. 41, 227, 228, 229, 230 
Невський О.Я. 41 
Нейман К.П. 85, 88 
Нецвiтай Є.Д. 109, 110 
Нецвiтай Є.Т. 109, 110 
Нецвiтай М.А. 109 
Нецвiтай Н.А. 109 
Низовий I.Д. 165 
Нiколаєв I.М. 28, 79, 82 
Новиков В.М. 171 
Новиков-Прибой О.С. 128 
Новиченко Л.М. 214 
Нощенко П.Х. 57, 80, 86 
 
Ольховий 101 
Ольховська З. 153 
Орджонiкiдзе Г.К. (Серго) 94, 105, 
    159, 188, 191 
Орджонiкiдзе З.Г. 188 
Ординський С.А. 88 
Орлов А.М. 135 
Орлов Ф. 238 
Осипенко 91 
Осипов 59 
 
 
Павличев Л. 139 
Парфенов 132 
Пархоменко О.Я. 168 
Пархоменко Ю.К. 101 
Паскель I.Г. 146, 148 
Пастернак Б.Л. 127, 177, 182 
Паулюс Ф. 143 

Пашков I.Г. 120, 121, 123 
Пашковська Д.Г. 133 
Пащенко О.Ф. 97, 99 
Пекарев 28, 81, 89, 90, 91 
Перелигiн В.Ф. 116 
Першикова В.В. 115 
Петраков 91 
Петренко К.С. 61 
Петров А.П. 194 
Петров К.Г. 158 
Пєлєвiн 103 
Пивоваров 91 
Пилипчук М.С. 31, 111, 112,  
    114, 115 
Пиндюр 103 
Пiдгорний 91 
Пiлсудський Ю. 162 
Пiлькевич I. 153 
Пiщулiн Г. 155 
Платонов А.П. 131 
Плотников А. 155 
Погодiн I.М. 36 
Погорєлов С.I. 62 
Подьяльський В.А. 201 
Поздняков В. 158 
Полєнов В.Д. 195 
Поляков 223 
Попiдзе Д.П. 224 
Попов 91 
Попов 101 
Попов 102 
Попов Г.Н. 41 
Попов Е.В. 175 
Попов I.В. 99, 114 
Попов М.Т. 41 
Постишев П.П. 10 
Потапов 114 
Потоцький О.О. 123, 124 
Прамнек Е.К. 26, 85 
Приблудний I. (Овчаренко Я.П.)   
    38, 127, 128, 129, 130, 131 
Придорожко 91 
Принц 91 
Прiль Р.Г. 30 
Прокоф'єв О.А. 34 
Пулинець О.С. 36, 148 
Пульф О. 199 
Пшеницин 216 
П'яст В. 128 
П'ятков О.М. 13 
 
 
Радченко П. 63 
Райомов 103 
Раковський Х.Г. 190 
Раскольников Ф.Ф. 9 
Рауде 75 

Рерiх М.К. 195 
Решетняк В.М. 88 
Риб'янцева I.П. 8 
Рижов I. 153 
Риков О.I. 30, 37, 109 
Рильський М.Т. 214 
Ричков Н.М. 206 
Рогов О.О. 95, 221, 222, 223,  
    224, 225 
Рогова М.Н. 221, 224 
Рубашка I.М. 37, 149 
Рубченко 59 
Руденко М. 34 
Руденко Р.А. 225 
Ружицький 36 
Рутковський I.О. 36, 149, 150 
Рябов А.А. 31, 113, 114, 115 
 
 
Сабошвiлi 155 
Савич I. (Лук'янененко I.С.) 31, 38, 
    165, 213, 214, 215, 216, 217,  
    218, 220 
Сазонов М.У. 107, 110 
Салтиков А.Б. 195 
Самiйлов 154 
Самiйлова К.М. 154 
Санагiна В.С. 179, 181 
Саркiс (Саркiсов) С.А. 14, 59, 73 
Саркiсов 155 
Сафонов 91 
Сафронов Т.К. 103 
Сахаров А.Д. 118 
Свищ П.П. 14 
Свiтлична М.С. 61 
Свiтлична Н. 34 
Свiтличний I. 165 
Свободiн М. 155 
Севастьянов I.М. 232 
Сейфуллiна Л.М. 128 
Семендяєва К.М. 97 
Семенюк Б.П. 97, 99 
Семистяга В.Ф. 137, 208 
Сергiєнко I. 63 
Сергiєнкова Т.Ф. 14 
Серебрянський I.I. 87 
Сєров В.А. 195 
Сила 91 
Сiменон Ж. 175 
Скакунов 91 
Сквiрський 79, 81, 82 
Скидан Д.Д. 85 
Сковорода Г.С. 165 
Скопiс 91 
Скрипник М. 39, 163 
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Скрипник М.М. 61 
Скрипник Т.С. 66 
Собко В. 214 
Соколов 28, 59, 81, 89, 90, 91 
Солдаткiн 91 
Солженiкiн С.Т. 238 
Солженiцин О.I. 142 
Сологуб Ф.К. 177 
Соломаха П. 65 
Соломенний П. 65 
Сосюра В.М. 34, 35, 208, 214, 218 
Сотников 91 
Ставський В. 130 
Сталiн Й.В. 9, 10, 11, 18, 20, 22, 
    23, 26, 28, 29, 31, 40, 41, 60, 72, 
    75, 76, 78, 79, 83, 85, 88, 90, 92, 
    93, 94, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 
    114, 115, 116, 119, 127, 129, 131, 
    134, 138, 139, 140, 142, 145, 156, 
    170, 178, 180, 181, 188, 199, 200, 
    201, 204, 210, 218, 219, 221, 222, 
    224, 228, 233, 234 
Старовойтов М.М. 8 
Стаханов О.Г. 24, 76, 157, 158, 
    159, 161, 185, 198, 204, 227 
Стельмах К.Ф. 55 
Степикiна Т.В. 208 
Стеценко С.О. 78, 80, 81, 91, 223 
Стукалова А.I. 17, 18, 51, 53, 54 
Стус В. 34 
Суворов О.В. 41 
Суханцев К. 35 
Сухачова П.Д. 41 
Сухий Г.Г. 101, 103, 138 
Сухоруков 224 
Сушков А.С. 95 
Сущевський Ф.К. 26, 27 
 
 
Таран В.I. 95 
Тарасенко О.Ф. 170, 171 
Таратухiн А.А. 121 
Татарко К.Л. 216 
Татарченко 20 
Твардовський О.Т. 181 
Телятников М.Т. 7 
Терехов 80, 91 
Титов В.А. 165 
Тичина П.Г. 208 
Ткаченко А.П. 8 
Ткаченко-Петренко Г.Ф. 153 
Ткаченко Я.Г. 41 

Ткачов Н.Д. 174 
Толстой О.М. 128 
Топчiй П.Ю. 73, 74, 76 
Торба М.О. 103 
Торопчин Ї. 40 
Трегубова Л.П. 196 
Третьяков 91 
Трохименко I.I. 66, 67 
Троцький Л.Д. 30, 109 
Трумен Г. 201 
Туркенич I.В. 149 
  
 
Українка Л. 165 
Ульрiх В. 140 
Ульянова-Єлизарова А.I. 154 
Ульянова М.I. 178 
Усенко 75 
Усенко С.I. 137, 138, 139, 140, 141 
Успенський О. 29, 93, 94 
Устинов Д.Ф. 171 
Ушкало М.О. 41 
 
 
Фадєєв О.О. 34 
Фетц (Цимпфер) Е. 245 
Федоров 75 
Федоров 91 
Фiгнер В.М. 128, 179 
Фiшбух О. 245 
Фоменко Л. 221 
Фомiн М.Д. 85, 88 
Фотнєва К.В. 63 
Фрадков 132, 133 
Франко I.Я. 165 
Франс А. 177 
Фрiновський 95 
Фурер 59 
 
 
Хайновський 68 
Ханчас I.З. 132, 135 
Хвильовий М. 163 
Ходос 91 
Хохлачов 154 
Хринюк Є. 218 
Хрущов М.С. 9, 11, 26, 33, 34, 84, 
    123, 139, 140, 186, 206, 217 
 
 
Цвєткова Н. 138, 140 
Цеткiн К. 40 
Циганков 91 

Цикiн К.П. 146, 148 
Ципинюк А.Л. 85, 88 
Цис В.Т. 149 
Цитович 91 
 
 
Чайка А.Д. 57 
Чекалiн О.М. 14 
Челишева Т.I. 8 
Черв'як Л.М. 63 
Черв'як С.I. 63 
Череватий 22 
Чередниченко П.Г. 102 
Черкаський Ю.А. 210 
Черниш 216 
Черниш О.I. 62 
Чернявський М.А. 35, 165 
Черняк Б.М. 135 
Черчилль У. 201 
Чехонiн С.В. 195 
Чикiн 224 
Чирков Ю.I. 24 
Чистов О.О. 86 
Чкалов В.П. 227 
Чобiтко 154 
Чорнобривка Ф.Х. 27 
Чорновiл В. 34 
Чорновол 112 
Чубар В.Я. 7 
Чумак В. 163 
Чумаков Т. 20 
Чумичев М.С. 71, 78, 79, 80, 81, 
    82, 91 
Чучук Г.А. 97, 98, 99, 100 
 
 
Шаєв С.Я. 205 
Шапiро 91 
Шапiро 232 
Шаповалов К.Х. 66 
Шац С.В. 27, 29, 59, 91 
Шацька Т.К. 97 
Шверник М.М. 173 
Шевела М. 63 
Шевцов П.I. 21 
Шевченко 102, 232 
Шевченко М.Є. 191 
Шевченко Т.Г. 128, 164, 165,  
    216, 243 
Шелковий П.I. 90, 91, 167, 168, 
    169, 170, 171 
Шепелєв Г.П. 8, 13, 21, 31,  
    236, 238 
Шепелєв П.I. 236 
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Шепелєва А.П. 236, 238 
Шепелєва В.М. 239 
Шепелєва Г.П. 237, 238, 239 
Шепелєва Д.М. 236 
Шеремет 91 
Шерстюк I.А. 22 
Шехтель Ф.О. 195 
Шиваров М.Х. 130, 131 
Шиль В.Я. 244, 245 
Шипневський Ю.В. 221 
Шолохов М.О. 208 
Штейнберг Я.Б. 175 
Штраумпф М. 245 
Шумаков 241 
 

Щербаков 91 
 
 
Юник Павло 63 
Ютанов 223 
 
 
Ягода Г.Г. 26, 30 
Якiр I.Е. 225 
Яковлєв К. 75 
Яловий 99 
Ярославський В.Д. 121 
Яроцький 221 
Яхнович А.Н. 174 
Яценко П.Т. 66 
Яшек М. 163 
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* До покажчика не включенi географiчнi назви, які містяться в алфавiтному списку  реабiлiтованих. 

ГЕОГРАФIЧНИЙ  ПОКАЖЧИК * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абан 225 
Авдiївка 146, 147 
Австралiя 245 
Айдар р. 64, 127, 128, 217, 243,   
     245 
Акмолiнськ 192 
Алмазна 23 
Алчевськ 23, 28, 191, 237, 238, 239 
Америка 32, 85, 143 
Англiя 13, 32, 143 
Антрацит 27 
Антрацитiвський р-н 41 
Арбайтергейм 243, 245 
Артемiвськ 208, 209 
Архангельськ 66, 211 
Архангельська обл. 211 
Астрахань 90, 130 
 
     
Балта 184 
Балтiйське море 246 
Барнаул 199 
Бауергейм 7, 243, 244, 245, 246 
Бахмут (нинi Артемiвськ Донецької 
обл.) 152, 153, 154 
Безгинове 20, 127, 128, 131 
Бельгiя 13, 158, 172, 173 
Березiвське 87, 108 
Берлiн 198, 199, 200, 201, 216 
Бiле море 64, 66 
Бiловодський р-н 20 
Бiлокуракинський р-н 60 
Бiлолуцьк 20, 69 
Бiлолуцький р-н 64 
Бiломорсько-Балтiйський канал 
    184, 186, 223 
Бiлорусь 42, 222 
Бiрюкове 87 
Бокове-Платове 11 
Борiвське 40 
Бранденбург 198, 201 
Брянка 41, 88, 208, 239, 242 
Бунчукiвка 87 

Валуйське 6-7 
Великий Суходiл 85, 87 
Великобританiя 32, 143, 201 
Верв'є 172 
Верхнєомошево 225 
Верхньошевирiвка 26 
Верхня Покровка 22, 65 
Верхоленськ 189 
Весела Гора 243 
Вим р. 163, 164 
Владивосток 231 
Владикавказ 155 
Владимир 170 
Вознесенське 162 
Волга р. 163, 196, 228, 243 
Волинь 245 
Вологда 67 
Володине 64 
Воркута 217, 219 
Ворошиловград 7, 28, 29, 79, 90,  
     91, 102, 124, 148, 149, 194, 235,  
     245 
Ворошиловградська обл. 109 
Вустрау 216 
 
    
Гайдукiвка (нинi с. Калмикiвка 
Старобiльського р-ну) 40 
Галичина 168 
Гамбург 228, 245, 246 
Голландiя 143, 158 
Голубiвка (нинi м. Кiровськ) 22, 
    240, 242 
Голубiвський рудник (нинi м. Кi-
ровськ) 221 
Горлiвка 133, 147, 208 
Горький 198 
Грицаївка 31 
Грузiя 156 
 
    
Далекий Схiд 231, 232 
Дар'ївка 13 

Джезказган 144 
Днiпро р. 216, 217, 220 
Днiпропетровськ 138, 174 
Добра 142, 145 
Довжанська зал.ст. 222 
Дон р. 168, 220 
Донбас  (Донецький  басейн) 18,  
     24, 26, 36, 59, 73, 78, 88, 93, 94,  
     102,  132,  135,  137,  142,   143,  
     144,  145,  155,  156,  159,   160, 
     162,  164,  165,  184,  185,   188,  
     191,  192,  204,  205,  206,   207,  
     208,  209,  210,  215,  221,   222, 
     223, 225, 239, 242 
Донець р. 35, 144, 220 
Донецьк 144, 157, 208, 217 
Донецька обл. 6, 7, 26, 102, 203, 
     242 
Донеччина 76, 146 
 
    
Європа 23, 110, 133, 201 
Єнiсейська протока 175 
 
    
Женева 153 
Житомирщина 137 
Жовтневе (Сватiвський р-н) 227 
 
    
Закавказзя 155, 156 
Занiно 188, 189 
Золоте 98 
Зоринськ 57 
 
    
Iванiвка 13 
Iваново 182 
Iваново-Вознесенськ 177 
Iгарка 174 
Iнта 218 
Iспанiя 158 
Iталiя 11, 13, 199 
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Кавказ 155, 243 
Каган 108, 109 
Кадiївка (нинi м. Стаханов) 13, 14,  
     24, 36, 108,  158, 159, 184, 185,  
     186, 191,198, 201, 204, 209 
Казань 170, 211 
Казахстан 42, 144, 245 
Калмикiвка 52, 62, 64, 67 
Калуга 179 
Кам'янець-Подiльський 127 
Кам'янськ 153 
Канада 32, 143, 208 
Капрi о. 154 
Караганда 178, 230 
Карагандинська обл. 38 
Караяшник 62, 65 
Карело-Фiнська РСР 223 
Карельський перешийок 173 
Карлiвка (Полтавська обл.) 167 
Катеринослав (нинi м. Днiпро-
петровськ) 152, 153, 154 
Кемеровська обл. 179, 228 
Київ 7, 10, 18, 21, 37, 39, 79, 92,  
    93,  123, 134, 138, 140, 147, 149, 
    172,173, 188, 195, 208, 213, 214, 
    216, 217, 218, 219 
Китай 158 
Кiкерiно 194 
Кiровськ 225, 242 
Ковпаки 14 
Кокчетавська обл. 245 
Колима р. 172, 173, 231, 233, 234, 
     235 
Комi АРСР 179, 211, 217 
Комiсарiвка 57, 60 
Конотоп 214 
Константиново 128 
Костянтиноград (нинi м. Красно-
град Харкiвської обл.) 162 
Краматорськ 167 
Красний Луч 7, 23, 24, 179, 203,  
     204, 205 
Краснодон 24, 88, 114 
Краснодонський р-н 41, 88 
Краснопартизанськ 245 
Краснорiченське 41 
Красноярський край 156, 225 
Кремiнський р-н 60 
Кривий Рiг 215 
Кризьке 40 
Крим 243 
Криндачiвка (нинi м. Красний Луч) 
7 
Кронштадт 190, 195 
Кружилiвка 57 
Куйбишев 196 
Курська губернiя 18 
Курячiвка (Старобiльський р-н)  

    39, 66 
Кутаїсi 155 
 
    
Латвiя 239 
Лена р. 33 
Ленiнакан 209 
Ленiнград 128, 129, 176, 194, 217,  
     221, 239 
Лепша зал.ст. 66 
Лиман 21, 22, 40, 62, 88 
Лисичанськ 23, 24, 27, 32, 35, 41,  
     54, 63, 108, 143, 144, 145, 204, 
     208, 227,228, 241 
Лiверпуль 143 
Лозiвка 214 
Лозова Павлiвка ( нинi  м. Брян-ка)  
208 
Лозовий 61 
Лозовiвка 21, 39, 63 
Луганськ   7,  23, 27, 36, 39, 40, 58, 
    61, 78, 80, 90, 92, 102, 103,  108,  
    119,133, 134, 146, 148, 149,  150, 
    151, 152, 153, 154, 159, 164, 167, 
    168, 169,170, 171, 177, 192,  194, 
    196, 197, 208, 231, 232, 238, 239,  
    241, 248 
Луганська обл. 7, 8, 24, 25, 26, 94, 
    102, 179, 228, 244, 245 
Луганський повiт 17, 54, 57 
Луганський р-н 58 
Луганщина 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 
    17,  18,  20, 21, 26, 27, 29, 31, 34,  
    35,  38,  40, 41, 42, 43, 50, 54, 55,  
    60,  72,  76, 77, 83, 84, 85, 88, 90, 
    93,  95,  96,  103,  117,  118,  127,  
    156, 157, 159, 165, 177, 192, 203, 
    204, 207, 210, 222,225 
Лугань (Луганка) р. 39, 146, 151,  
    159, 164, 167, 171  
Лутугинський р-н 22 
Луцьк 218 
Львiв 217 
Льодовитий океан 233 
 
    
Магадан 231, 233, 234 
Магаданська обл. 231, 242 
Майкоп 154, 155, 156 
Макiївка 154 
Мала Вергунка 40 
Малоiванiвка     ( Перевальсь-кий 
р-н) 88, 236, 239 
Малоiванiвка     (Попаснянський р-
н) 14 
Маломиколаївка (Перевальський р-
н) 31 

Малоолександрiвка (Харкiвська 
обл.) 87 
Малошуйка 66, 67 
Мануйлiвка (нинi м. Зоринськ) 57,  
     60 
Манькiвський р-н (Чернiгiвська 
обл.) 145 
Маринiвка 64 
Марiуполь 152 
Мар'янiвка (Полтавська обл.) 167 
Медвежегорськ 173, 222, 223, 224 
Миколаївська 215 
Михайлiвка   (  П оп а сн ян сь -ки й  
р-н) 107, 108, 110 
Михайло-Чесноковська 232 
Мiстки 51, 64, 66 
Мiсткiвський р-н (нинi 
Сватiвський) 19 
Мiусинськ 87 
Мордовiя 230 
Москва 7, 18, 26, 34, 36, 39, 64, 67,  
     79,  92,  127,  129, 130, 137, 138, 
     147,149, 155, 167, 169, 170, 172, 
     173,   174,   175,  176,  177,  179,  
     181,  188,   190,  191,  194,   198,  
     209,   210,   217,  218,  219,  225,  
     232, 238, 239 
Муратове 198 
 
    
Наушевата 85 
Находка 231, 233 
Нева р. 129, 190, 194, 196 
Нижнє Сорокине 114 
Нижнiй Мiнченок 54 
Нижнiй Нагольчик 13, 142, 143,  
     169, 170 
Нижнiй Тагiл 66 
Нижньопокровка 64 
Нiмецька Демократична республiка 
243 
Нiмеччина  13,  31,  32, 95, 96, 108,  
    196, 198, 200, 201, 205, 241, 243,  
     245, 246 
Нова Астрахань 27 
Новоайдар 127, 131 
Новоайдарський р-н 41, 64, 198, 
243 
Новоастраханський р-н 64 
Новоборове 21, 39, 63, 64, 65 
Новоград-Волинський 215 
Новозлатопiльський р-н 157 
Новоiванiвка 14, 88 
Новопавлiвка 85, 86 
Новопсковський р-н 64 
Новорозсош 20 
Новосвiтлiвський р-н 21 
Новосибiрськ 163 
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Нюрнберг 215 
 
    
Одеса 143, 244 
Олександрiвка 134 
Омелькове   (  Ста роб iльсь -ки й  
р-н )  62 
Омсукчан 173 
Онезьке озеро 223 
Орловська губернiя 18 
Орчик р. 167 
Осинiвський (Новопсковський)  
р-н 20 
Осинове 20 
 
  
   
Палестина 229, 230 
Париж 71, 133, 172, 194, 224 
Пархоменко 196 
Первомайськ (Луганська обл.) 111,  
    132 
Перевальськ 88 
Перевальський р-н 57, 94 
Переможне 7, 245 
Перiнг-озеро 66, 67 
Перлеберг 216 
Перм 238, 245, 246 
Петербург 153, 168, 190 
Петровеньки 57, 60 
Петровське (Краснолуцької 
мiськради) 88 
Петроград 18, 127, 189, 190 
Печора р. 163 
Пiвнiч, Пiвнiчний край 11, 21, 37, 
    62, 64, 67, 242 
Пiвнiчний Кавказ 155 
Пiвнiчний Казахстан 245 
Пiдгорiвка 21, 39, 54, 63 
Пiдмосков'я 206, 239, 241 
Поволжя 243 
Погорiле (нинi с. Валуйське 
Станично-Луганського р-ну) 6 
Покровське 52 
Полтава 195 
Польща 13, 162, 199 
Попасна 11, 13 
Попiвка (Старобiльський р-н) 31 
Потсдам 201 
Прага 199, 200 
Привiлля (Лисичанська мiськрада)  
     31, 87 
Пришиб 137 
Проїждже 21 
Пролетарськ 143 
Пролетарська (Днiпропетровська 
обл.) 157 
Пролетарська 215 

 
    
Радянський Союз 17, 18, 35, 75, 79, 
98, 180, 181, 198, 216 
Рафайлiвка 13 
Реттенбахен-Пегнитц 215 
Романiвка 85 
Росiйська Федерацiя (РРФСР) 7, 
    18, 26, 90 
Росiя 10, 11, 38, 42, 49, 152, 154,  
    168, 194, 195, 203, 243, 246 
Ростов 208, 215 
Рубiжне 7, 23, 172, 173, 175 
 
    
Савинки 213, 214 
Сальськi степи 215 
Санкт-Петербург 66, 189, 194, 196 
Саратов 190 
Саратовська обл. 171 
Сватiвський р-н 21, 60, 108 
Сватiвщина 228 
Сватове 65, 67 
Сватове зал.ст. 64 
Свердловськ 7, 13, 222 
Свердловськ (Урал) 188, 245 
Свободний 232, 233 
Сеймчан 173 
Сен-Денi 172 
Сентянiвка зал.ст. 30 
Серго 37, 108, 184, 241 
Середня Азiя 11 
Сибiр 89, 143, 163, 184, 231, 245 
Синявська зал.ст. 203, 204 
Слов'яносербський р-н 57, 243 
Слуги 200 
Солiкамськ 224 
Соловки 24, 34, 63, 77 
Сорокин 40 
Союз РСР (СРСР) 5, 6, 7, 9, 10, 13, 
     16, 18, 23, 24, 30, 32, 35, 39, 43,  
     58,  60,  92,  94,  103,  108,  119,  
     120,  139,  158,  165,  170,   198, 
     201, 210, 211, 216 
Сталiнград 143, 199, 219, 228 
Сталiно 135 
Сталiнська обл. 102 
Стамбул 172 
Станично-Луганський р-н 28 
Старий Айдар 54 
Старобiльськ 28, 29, 58, 62, 64, 66, 
    213, 217 
Старобiльський повiт 17, 18, 19, 
    21, 39, 51, 54, 57 
Старобiльський р-н 41, 66 
Старобiльщина 8, 40, 64, 65, 66 
Стаханов 13, 32, 108, 184, 198,  
     202, 208, 209, 241 

Стрiльцiвка 20 
Струковка 52 
Сусмукчан 172 
Сусуман 231 
Сусуманський р-н 233 
Суханiвка 64 
США 35, 201, 208 
 
    
Таганрог 179, 215 
Тайга зал. ст. 163 
Тамбовська губернiя 18 
Татарська АРСР 211 
Тбiлiсi 156, 224 
Тернопiльська обл. 215 
Тернопiльщина 214 
Титарiвка 39, 61 
Тифлiс 155 
Троїцьке 75 
Троїцький р-н 75 
Тула 189, 190, 241 
Туреччина 172 
 
    
Україна 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 17, 
   18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 
    30, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 50, 
    54, 56, 63, 65, 72, 84, 86, 93, 94, 
    96, 110, 117, 118, 123, 124, 127, 
   128, 131, 133, 139, 140, 142, 143, 
   149, 157, 162, 171, 172, 175, 188, 
   194, 195, 199, 208, 210, 211, 216, 
   228, 237, 242, 243 
Урал 11, 21, 31, 66, 188, 194 
Уральськ 31, 111 
Усть-Нера 231, 235 
Ухта 211 
 
 
Фiнська затока 190 
Фрунзе 30 
Фрунзе (нинi м. Бiшкек) 170, 171 
Харкiв 36, 64, 138, 148, 162, 164, 
    168, 206, 207, 208, 222 
Харкiвська  губернiя 69 
Харцизьк 204, 206 
Харцизьк зал. ст. 204 
Хелм 199 
Хоминське 7 
Христове 243 
 
 
Царицин 90, 168 
Церковне 7 
 
 
Челюскiна мис 160 
Челябiнськ 245 
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Ченстохов 215 
Черемиське 194 
Черкаси 215 
Черкащина 145 
Чернiвцi 228 
Чернiгiвська обл. 138 
Чернiгiвщина 213, 214, 217 
Чкалов 170, 241 
Чмирiвка 19, 21, 39, 63, 64, 65 
Чукотка 231 
Чусова р. 238, 239 
Чусова зал.ст. 238, 239 
Чусовськой р-н 31, 66 
 

 
Шарапкине (нинi м. Свердловськ) 
     7, 222 
Шахти 215 
Шенберг 246 
Шпотине 65 
Штерiвка 179 
Штормове 243, 244, 245 
Штормове зал.ст. 245 
Шульгинка 39, 62, 66 
 

Юзiвка (нинi м. Донецьк) 154, 204 
Юр'ївка 68 

  
 

Ягiдне 173 
Якутiя 231 
Якутськ 189 
Якутська АРСР 235 
Ярмонкiно зал.ст. 88 
Ярославiвка 65 
Ящикове 68 
Яя зал.ст. 200 

 

 
 

До найвіддаленіших, згубних для здоров’я людей куточків колишнього Радянського 
Союзу пролягли маршрути, за якими щороку етапувалися до місць відбуття покарання 

сотні і тисячі мешканців Луганщини, неправедно засуджених до різних строків 
позбавлення волі, до вислання за межі України. 



  

УМОВНI ПОЗНАЧЕННЯ I СКОРОЧЕННЯ 
     
 
 
 
 
 
 
 
    ГУЛАГ – Головне управлiння таборiв НКВС 
     ДПУ – Державне полiтичне управлiння 
     зал.ст. – залiзнична станцiя 
     з-д – завод 
     к. – колонiя 
     кол. – колишнiй 
     к-п – колгосп 
     ЛКСМУ – Ленiнська Комунiстична Спiлка Молодi України 
     м. – мiсто 
     МВС – Мiнiстерство внутрiшнiх справ 
     МДБ – Мiнiстерство державної безпеки 
     МТС – машинно–тракторна станцiя 
     НКВС – Народний комiсарiат внутрiшнiх справ 
     НКДБ – Народний комiсарiат державної безпеки 
     обл. – область 
     ОДПУ – Об'єднане державне полiтичне управлiння 
     р. – ріка 
     р-н – район 
     с. – село 
     СБ – служба безпеки 
     сл. – слобода 
     смт – селище мiського типу 
     ст-ця – станиця 
     СШ – середня школа 
     НСШ – неповна середня школа 
     с-ще – селище 
     ФЗН – школа фабрично-заводського навчання 
     х. – хутiр 
     ЧК – Надзвичайна комiсiя 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



  

З М I С Т 
 

 
      
 
 
 
 

 
Вiд обласної редколегiї .......................……………………...........................................…................5 
Н.М.Гупан, А.О.Климов. Повернення iменi i честi......….........................................….................9 

Розділ І. МОВОЮ ДОКУМЕНТIВ ......................……….....……..........................…...............47 
ЧК: перший сплеск репресiй ....................………………………..................................................49 

"За шкiдливiсть для справи революцiї"…......……………………..........................................51 
Колективiзацiя – "революцiя згори" .......…………………….....................................................55 

Лiквiдацiя куркульства..........................……………………………….....................................57 
Гiркi iскри пам'ятi ..................………………………………....................................................61 
Вислання до Північного краю……..………………………………………………………….64 
Обшуки у селян ..................................………………………....................................................68 

Iндустрiалiзацiя: свiтло i тiнi ..................…………………….............................…......................71 
Пошуки "саботажникiв" в... iнженерному середовищi……………………….......................73 
Один день Миколи Семеновича ……........................…………………...................................78 

1937-1938. Роки великого терору ..............……………………….................................................83 
Луганська "трiйка" починала з розстрiлiв ………….....……………......................................85 
Луганський фрагмент наркомiвської чистки у службових кабiнетах УДБ НКВС….…...89 
Правосуд за межею права…….....................………………….................................................97 
Заохочення доносительства………………………………………………………………..…101 

Вiйна. Судили i ... переможцiв ....................…………………….................................................105 
Трибунали на фронтi i в тилу…...................……………………………................................107 
"Бойовi дiї" за Уральським хребтом..............……………………………..............................111 

Репресiї тривають ...........................……………………................................................................117 
Презумпцiя винуватостi .............……………………………..........................................................119 

Р о з д і л  ІІ. З ПОЛОНУ ЗАБУТТЯ ................................……….…….......................................125 
Документальнi нариси ..........................…………………….........................................................127 

О.Л.Бішарев. Поет з берегiв Айдару..…….……..……….....................................................127 
Л.І.Алексєєва. Опальний брат сталiнського лауреата....……..............................................132 
В.Ф.Семистяга. Розправа за протидiю репресiям…............................................................137 
В.В.Аверіна. ГУЛАГом не зламаний.......................……………............................................142 
А.О.Климов, Г.М.Намдаров. Командировка без повернення..........…..................................146 
О.Л.Бішарев. Бiля витокiв журналу "Работница"...........…..............................….................152 
В.В.Михайличенко. Полювання на редактора…................…............................….................157 
Г.С.Довнар. Ковток свободи дорожчий за життя….........….............................….................162 
Г.С.Довнар. Арешт на робочому мiсцi ...........................……….......................….................167 
В.С.Клеменов. В Рубiжне з Парижа – через Колиму.........…...........................….................172 
Б.Л.Бланк. Хресний шлях поетеси.....………………..........................................…................177 
Т.О.Жильцова. Покарання за чужi прорахунки..…….........................................…................184 
М.Ф.Блохін. Сходження до... прiрви….…..........................................................…................188 
Б.Л.Бланк. Художник з свiтовим iм'ям ....................………..............................…................194 
Т.О.Жильцова. Портрет на фонi колючого дроту..............…............................…................198 



 

  

В.В.Михайличенко.За вищою нагородою – найвища мiра покарання .. ..........…................203 
В.Ф.Семистяга, Т.В.Степикіна. Кам'яна книга Баглюка повертається до читача.............208 
Г.С.Довнар. Муза доброї надiї……….....................................................................................213 
Ю.В.Шипневський. Сiмнадцять рокiв в'язниць i лiсоповалу...........….............…................221 
В.В.Аверіна. "Божої вiри" не зрiкся..................................................……….......…................227 

Свiдчення учасникiв i самовидцiв трагiчних подiй .....………………….............…..............231 
І.І.Криуля. У краю вiчної мерзлоти ..............................................................………..............231 
Г.П.Шепелєв. Втеча з пекла ...........……......……………………………………...................236 
О.Ю.Іванова. За чесне iм'я батька.......................………….……….........…………………..240 
І.Ю.Коломойцев. Українськi нiмцi: прощання на Айдарi .....…...........................................243 

Розділ ІІІ. НАЗВЕМО ВСIХ ПОIМЕННО .....................……………...................…...............247 
Алфавiтний список репресованих …………………...................................................................249 
А.................................................................................……..…………….....................….................249 
Б.….........................................................................................................………………….................296 
В……………………..........................................................................................................................449 
Г…………………..............................................................................................................................526 
Д…………………..............................................................................................................................666 

Iменний покажчик……………………..............................………..................….…………...............715 
Географічний покажчик…………………….............................………..................….……...............720 
Умовні позначення і скорочення…………………….....................................................................724 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 
 

Книга перша 
 
 
 

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧА ГРУПА   

В.В.Михайличенко  
(керівник, відповідальний упорядник)  

В.Л.Жигальцева 
 В.І.Анікеєва   

Н.В.Погорєлова   
О.В.Глушко   
Г.В.Больших 

Художнє оформлення 
Б.М.Назарова, Р.Д.Боярчука 

Технічний редактор 
О.І.Ільїн 

Комп’ютерна верстка 
О.В.Глушка, В.В.Яковлєва 

 
 

 
 
 
 
 

 
Підписано до друку  12.10.2004.  Формат  70 х 100 1/ 16.  Папір 
офсетн. Гарнітура "Таймс". Друк офсетн.Умовн.друк.арк. 59,2. 

Умовно. Фрабо-відб. Облік.- вид.арк. 73,5. 
Тираж 2000 прим. Зам.№ 1398 

Луганська обласна редакційна колегія книги  
"Реабілітовані історією. Луганська область". 

91016, м.Луганськ, пл. Героїв Великої Вітчизняної війни,  9. 
Надруковано  на  друкарському комплексі ВАТ "Луганська 
обласна друкарня". 91040 м. Луганськ, вул. Ватутіна, 89а.  

 
 

 



  

 




